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Sponsormogelijkheden IFKS skûtsje Eelkje2 

Een aantal bouw- en vastgoed gerelateerde personen en bedrijven, kocht op 10 juni 1992 het skûtsje 

Eelkje2 van Yde Schakel met als doel dit prachtige schip in de vaart te kunnen houden. Stichting 

Eelkje2 wordt ondersteund door “Vrienden”: onze Sponsors, Club van 100 en Donateurs. Met behulp 

van deze Vrienden zorgt de Stichting Eelkje2 voor het in stand houden van dit Fries cultureel en 

maritiem erfgoed. Daarbij wordt gezorgd dat het schip op het hoogste niveau kan mee blijven 

strijden tijdens alle jaarlijkse wedstrijden, waaronder de hoogste (A-)klasse van de IFKS. www.ifks.frl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsormogelijkheden: 

Pakket 1: Hoofdsponsor Goud (looptijd 2 jaar) € 2.500,= excl BTW per jaar 

Netwerken: 

• Deelname aan het gezamenlijk jaarlijks sociëteitszeilen en de seizoensopening met twee 
personen 

• Presentatie van uw bedrijf en sponsorvlagvoering tijdens de wedstrijden 

• Verzorgd bezoek voor twee personen tijdens een wedstrijddag van de IFKS competitie 
Publiciteit: 

• Door u aan te leveren logo uiting op de huik 

• Uw bedrijfslogo wordt als “Hoofdsponsor Goud” vermeld op de site 

• Het gebruik van het Eelkje2 logo voor uw commerciële doeleinden 
Gebruik skûtsje: 

• Een dag gratis gebruik van het skûtsje met schipper voor maximaal 12 gasten. 

• 2 dagen gebruik van het skûtsje met schipper voor maximaal 12 gasten voor een 
gereduceerd tarief van € 200,= excl. BTW 

Partnerpakket: 

• Twee Eelkje2 windjacks 

• Een fotovergroting van Eelkje2  

http://www.ifks.frl/
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Pakket 2: Sponsor Zilver (looptijd 2 jaar) € 850,= excl BTW per jaar 

Netwerken: 

• Deelname aan het gezamenlijk jaarlijks sociëteitszeilen en de seizoensopening met één 
persoon 

• Presentatie van uw bedrijf en sponsorvlagvoering tijdens de wedstrijden 

• Verzorgd bezoek voor twee personen tijdens een wedstrijddag van de IFKS competitie 
Publiciteit: 

• Uw bedrijfslogo wordt als “Sponsor Zilver” vermeld op de site 

• Het gebruik van het Eelkje2 logo voor uw commerciële doeleinden 
Gebruik skûtsje: 

• 1 dag gebruik van het skûtsje met schipper voor maximaal 12 gasten voor een gereduceerd 
tarief van € 200,= excl. BTW 

Partnerpakket: 

• Eén Eelkje2 windjack 

• Een fotovergroting van Eelkje2 
 
 
Pakket 3: Sponsor Brons (looptijd 2 jaar) € 400,= excl BTW per jaar 

Netwerken: 

• Deelname aan het gezamenlijk jaarlijks sociëteitszeilen en de seizoensopening met één 
persoon 

• Presentatie van uw bedrijf en sponsorvlagvoering tijdens de wedstrijden 

• Verzorgd bezoek voor één persoon tijdens een wedstrijddag van de IFKS competitie 
Publiciteit: 

• Uw bedrijfslogo wordt als “Sponsor Brons” vermeld op de site 

• Het gebruik van het Eelkje2 logo voor uw commerciële doeleinden 
Gebruik skûtsje: 

• 1 dag gebruik van het skûtsje met schipper voor maximaal 12 gasten voor een gereduceerd 
tarief van € 300,= excl. BTW 

Partnerpakket: 

• Eén Eelkje2 windjack 

• Een fotovergroting van Eelkje2 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie zie www.eelkje2.nl/vrienden of mail naar eelkje2@gmail.com  

http://www.eelkje2.nl/
mailto:eelkje2@gmail.com

