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GEACHTE (POTENTIËLE) SPONSOR,
Graag willen wij u kennis laten maken met de mogelijkheden om een uniek stukje nationale erfgoed, te weten het
skûtsje De Doeke van Martena, te sponsoren. Sinds dit jaar ligt het skûtsje in de passantenhaven naast Grandcafé
De Twee Heren, aan het Moleneind. Samen met de enthousiaste bemanning, onder de bezielende leiding van
schipper Riemer de Graaf, wordt er dit jaar weer aan diverse zeilwedstrijden deel genomen (IFKS).
Maar om een skûtsje financieel “in het water” te kunnen houden, is er uiteraard behoefte om door middel van
sponsoring geld bij elkaar te verzamelen. Geld voor financiering, onderhoud etc.
Naast het meedoen met wedstrijden wordt De Doeke van Martena ook ingezet voor speciale arrangementen.
Dit kunnen personeelsuitjes zijn, echter denk ook aan feesten en partijen of gewoon lekker een dag met vrienden
varen op de prachtige Friese wateren. Wat dat betreft kan er naar behoefte en interesse op maat een arrangement
worden samengesteld. De bemanning bestaat uit allemaal vrijwilligers, enthousiaste zeilers die graag willen dat
dit prachtige unieke erfgoed blijft bestaan.

Als stichting hebben wij het navolgende sponsoringpakket voor u samengesteld:
1. U koopt een obligatie van minimaal € 1500,00 (geen BTW).
De obligatie loopt voor 3 jaar.
2. Ieder jaar vervalt a.h.w. 1/3 deel van deze obligatie d.m.v. sponsoring
3. Ten aanzien van het gestelde van punt 2 ontvangt de obligatiehouder een sponsorrekening die automatisch
wordt verrekend met de verstrekte lening
4. Aflossing van de obligatie geschiedt uitsluitend en alleen d.m.v. sponsoring Tussentijdse beëindiging van de
sponsoring is wel mogelijk maar zal niet tot restitutie leiden van de obligatie
5. Er wordt geen rente vergoed over de obligatie
6. Een obligatiehouder kan de hoofdsom niet opeisbaar stellen
7. Na 3 jaar vervalt de overeenkomst

WAT MAG U VAN ONS ONS VERWACHTEN?
U als obligatiehouder krijgt het volgende sponsorpakket:
- U wordt als sponsor vermeld aan boord op een sponsorbord/en of vlag
- De obligatiehouder mag 1x met gasten een dag mee te varen (maximaal 12), uiteraard in overleg met afdeling
planning (exclusief cateringkosten) gedurende de looptijd
- Na 3 jaar blijft u als sponsor genoemd op het sponsorbord aan boord, daar u het de stichting mogelijk heeft
gemaakt de Doeke van Martena te ondersteunen
Binnenkort nemen we graag contact met u op om de mogelijkheden te onderzoeken of u interesse heeft als
particulier of bedrijf om ons stukje nationale erfgoed “Doeke van Martena” te ondersteunen! Ook andere vormen
van sponsoring (in natura) en geldbedragen zijn uiteraard welkom!

Met vriendelijke groet,
Stichting Doeke van Marten

Namens de penningmeester (Hans Tamsma – tel. Xxxxxx), secretaris ( xxxxxx) en schipper (Riemer de Graaf 06 515 91 680)

