Stichting ‘it Gaastmarder Skûtsje’
KvKnr. 63307529 Belastingnr. 8551.79.296
IBAN: NL34RABO0302475028
www.facebook.com/gaastmarderskutsje

www.gaastmarderskutsje.frl

Stichting ‘ It Gaastmarder Skûtsje’ is opgericht op 13-05-2015 om het wedstrijdzeilen
met het Gaastmarder Skûtsje en ons dorp de Gaastmar te promoten.
Ook u kunt de stichting sponsoren door een bedrag te schenken, daarmee helpt u ons skûtsje varende te houden,
en het wedstrijdzeilen met ons skûtsje naar een hoger niveau te brengen.
Ons doel is om iedereen die ons dorp en het skûtsjesilen een warm hart toe draagt mee te laten genieten van
onze passie voor het traditionele Skûtsjesilen.

U heeft het exclusieve recht van Hoofdsponsor.
Word daarom hoofdsponsor van ‘ it Gaastmarder Skûtsje’ voor € 3.500,00 per jaar. Uw bedrijf wordt als
hoofdsponsor op onze website en Facebook gepresenteerd. Er wordt in overleg een vaardag exclusief voor uw
bedrijf gereserveerd, om met uw gasten een dag te zeilen op de Friese wateren. U blijft op de hoogte via
Facebook en ontvangt nieuwsbrieven. U wordt uitgenodigd om 1x per jaar op de sponsor dag met ons mee te
zeilen om in contact te komen met andere sponsors. Voor en na de wedstrijden wordt uw bedrijfsvlag boven de
vlaggen van de subsponsors getoond. Uw bedrijfslogo wordt zichtbaar buiten de wedstrijden op teamshirts
gedragen.
Of word Sponsor van ‘ ít Gaastmarder Skûtsje’ voor € 1.500,00 per jaar. Uw bedrijf wordt als sponsor op onze
website en Facebook gepresenteerd, U blijft op de hoogte via Facebook en ontvangt de nieuwsbrieven. U wordt
uitgenodigd om 1x per jaar op de sponsor dag met ons mee te zeilen om in contact te komen met andere
sponsors. Voor en na de wedstrijden wordt uw bedrijfsvlag getoond.
Of word Subsponsor van ‘ ít Gaastmarder Skûtsje’ voor € 500,00 per jaar. Uw bedrijf wordt als subsponsor op
onze website en Facebook gepresenteerd, U blijft op de hoogte via Facebook en ontvangt de nieuwsbrieven, en u
wordt uitgenodigd om 1x per jaar op de sponsor dag met ons mee te zeilen om in contact te komen met andere
sponsors.
Ja, ik wil meer informatie over sponsoring:
Gegevens:

Bedrijfsnaam: …..………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ….……………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: ….………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………………….







Opzegging van sponsoring dient voor 31 januari van het nieuwe seizoen.
Uw sponsoring, is een donatie aan de stichting; de geschonken financiële middelen kunnen op geen enkele wijze worden
onttrokken door het bestuur van de stichting.
Wanneer de stichting ooit wordt opgeheven dan zal een eventueel batig saldo overeenkomstig de statuten een bestemming
krijgen.
Uw donatie wordt jaarlijks afgeschreven via automatische incasso. Dit gebeurt ca. 10 dagen na inschrijving en daaropvolgend jaar
aan het begin van het seizoen, medio februari.
Uw gegevens worden opgenomen in onze administratie, en worden nimmer aan derden verstrekt.

Per mail opsturen naar gaastmarderskutsje@gmail.com of per post naar Kaepwei 11 8611 JL te Gaastmeer

