
 
 
 
 
 

Stichting International Seafarers Center- Location Center Oostvoorne (ISC-LCO) 
 

 
BELEIDSPLAN 2016-2020 
 

MISSIE EN DOEL 

De stichting heeft ten doel: 

 

➢ het bevorderen van het welzijn van zeevarenden; 

➢ het onderhouden en uitbouwen van koopvaardijpastoraat cq raadgeving in de havens van 

Rotterdam-Rijnmond; 

➢ al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan 

zijn. 

 

Het stichtingsbestuur gaat uit van een positieve levenshouding en in de omgang een respectvolle en 

open houding, die de ander in zijn waarde laat. Ongeacht ras, nationaliteit, cultuur, taal of religie. 

 

ACTIVITEITEN 

Het heeft in 2016 een ‘Zeemanshuis’ geopend, bekend als International Seafarers Center The Bridge 

(zie eigen website www.ISC-THEBRIDGE.com), dat is gevestigd in het Cultureel Centrum De Man aan 

de Burgemeester Letteweg 30 te Oostvoorne. Er wordt zover mogelijk zeven dagen per week van 

14:30 – 21:30 uur een huiselijke omgeving geboden aan de bezoekende zeevarenden door ca. 30 

vrijwilligers.  

In het Zeemanshuis, c.q. het CC De Man kunnen consumpties worden gekocht, er is TV, een 

bibliotheek  en gelegenheid om te internetten. Het gebruik van wifi is gratis.  

Voor pastorale/geestelijke hulp en hulp bij materiele problemen kan een beroep worden gedaan op 

een pastor in loondienst van de Protestantse Kerk Nederland. Deze bezoekt evenals meerdere 

vrijwilligers zoveel mogelijk de schepen die het havengebied van de Europoort en Maasvlakte 1-2 

aandoen. Zij helpt of bemiddeld gevraagd en ongevraagd bij bijvoorbeeld conflicten en pesterijen en 

waar nodig of gewenst wordt nazorg geboden. Ontwikkelingen in de haven brengen met zich mee 

dat het aantal en de aard van de bezoekers varieert. Wereldconjunctuur w.o. fluctuaties in 

ladingstromen. Het bezoekersaantal verandert dan tijdelijk! Er wordt naar gestreefd de geboden 

voorzieningen steeds zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte van de bezoekende 

zeevarenden. 

Reeds kort na de opening in 2016 bleek, dat de behoefte naar een grotere ruimte evident was. E 

chter beschikt het dorp Oostvoorne als zodanig over weinig geschikte locaties.  

Een constant punt van aandacht. 

 

FINANCIEN  

Voor de financiering van de activiteiten is de Stichting volledig afhankelijk van donaties en giften 

zowel van kerkelijke- en maatschappelijke instellingen als van de overheid, bedrijven en 

particulieren.  

Jaarlijks worden donateurs benaderd voor hun bijdrage. De hoogte hiervan loopt enigszins terug. 

Het vermogen van de Stichting is grotendeels gereserveerd voor toekomstige uitgaven c.q. 

toekomstige investeringen gebaseerd op inschattingen en/of vervangingswaarde. 

 



ORGANISATIE 

Het bestuur van de Stichting bestaat eind 2019 uit 3 vrijwilligers aangevuld door 2 adviseurs en 3 

vrijwilligers, die tijdelijk de vacante plek van coördinator waarnemen. (zie jaarverslag 2019). Deze 

drie leden zijn op persoonlijke titel benoemd plus de drie vertegenwoordigende vrijwilligers die het 

Zeemanshuis tijdelijk runnen. De pastor en een vertegenwoordiger het bedrijfsleven adviseren het 

bestuur. De drie leden van het bestuur zijn tevens het dagelijks bestuur (DB). 

Een uitgebreider bestuur is gewenst;  waaraan de nodige aandacht wordt besteed. 

 

Contactgegevens: 

Stichting ISC-LCO (The Bridge) 

Meeuwenlaan 9 

3233 BH Oostvoorne 

 

Telefoon secretariaat: 0181 483841 

e-mail: info@isc-lco.com 

websites: www.isc-lco.com  en www.isc-thebridge.com 

KvK-nummer: 60436565 

Fiscaal nummer: 8539.10.145 
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