
Skûtsje De Trije Doarpen

Investeren in cultureel erfgoed én uw bedrijf



Voorwoord 

Skûtsje De Trije Doarpen biedt u de mogelijkheid om te  
investeren in cultureel erfgoed én uw bedrijf. Samen zetten  
wij graag alle zeilen bij om van dit skûtsje een breed gedragen  
fenomeen te maken, in de Trije Doarpen en ver daarbuiten.  

Historische platbodems van meer dan 100 jaar oud door het  
water snijdend, hoog aan de wind, het grootzeil en de fok  
strakgespannen, de schipper aan het helmhout samen met zijn  
bemanning de beste koers varend, de passie voor zeilen op deze  
prachtige schepen hoog in het vaandel. 

Speciaal voor u hebben wij deze sponsorpakketen  
samengesteld. Op deze manier maken wij het mogelijk om  
samen Skûtsje De Trije Doarpen in de vaart te houden. 

Skûtsje De Trije Doarpen zeilt mee in de IFKS. Onze ambitie 
is om samen met schipper Henk Regts en zijn bemanning 
vele mooie wedstrijden te zeilen op de Friese wateren. Naast de 
wedstrijden zullen er nog meer activiteiten op en rondom het  
skûtsje plaatsvinden. Alles om van Skûtsje De Trije Doarpen een  
begrip in Friesland te maken. 
 
De ligplaats van ons skûtsje is de Pier Christiaansloot in het toeristische 

in het toeristische Delfstrahuizen. Dit dorp is vanuit Overijssel de 

toegangspoort naar Friesland met jaarlijks circa 40.000 passages. Het decor 

op het land van onze ligplaats wordt gevormd door een groot villapark. Deze 

villa’s trekken jaarlijks veel huurders uit het hele land en ook het buitenland. 

Tijdens de IFKS ligt ons skûtsje een aantal weken in het toeristische Sneek. 

Kortom, uw reclame voor uw bedrijf is volop in beeld. 

Delfstrahuizen. Dit dorp is de toegangspoort naar Fryslân vanuit 

Overijssel met jaarlijks circa 40.000 passages. Het decor op het land 

van onze ligplaats wordt gevormd door een groot villapark. Deze 

villa’s trekken jaarlijks veel huurders uit het hele land en ook het 

buitenland. 

 

 

 
 
 
Stichting Skûtsje De Trije Doarpen 

0631068166 

stichtingskutsjetrijedoarpen@gmail.com 

www.skutsjedetrijedoarpen.nl  



• Uw bedrijf wordt als hoofdsponsor 
met het bedrijfslogo naar verhouding 
op de speciale sponsorpagina op de 
website vermeld

• Even voorstellen als sponsor in een 
Social Media bericht middels video

• Verzorgde sponsordag op het 
volgschip tijdens de IFKS op het 
Tsjûkemar voor zes personen

• Bedrijfslogo naar verhouding  op de 
skûtsje kleding 

• 25 consumptie munten op de 
jaarlijkse sponsoravond

• Vlag met bedrijfslogo wordt gehesen 
op het Skûtsje tijdens de IFKS week   

• Bedrijfslogo wordt het hele seizoen 
vermeld op zwaard hoezen

  

Platina Doarp
€ 2500,- per jaar



Koperen Doarp

€350,- per jaar 

• Bedrijfslogo op de website

• Verzorgde sponsordag op het 
volgschip tijdens de IFKS op het 
Tsjûkemar voor een persoon

• 5 consumptie munten op de 
jaarlijkse sponsoravond 

Bronzen Doarp

€500,- per jaar

• Bedrijfslogo op de website

• Verzorgde sponsordag op het 
volgschip tijdens de IFKS op het 
Tsjûkemar voor twee personen

• 5 consumptie munten op de 
jaarlijkse sponsoravond

• Bedrijfslogo wordt het hele 
seizoen vermeld op de huik

Zilveren Doarp

€1000,- per jaar

• Bedrijfslogo op de website

• Verzorgde sponsordag op het 
volgschip tijdens de IFKS op het 
Tsjûkemar voor drie personen

 
• 10 consumptie munten op de 

jaarlijkse sponsoravond

• Vlag met bedrijfslogo wordt 
gehesen op het Skûtsje tijdens 
de IFKS week   

• Bedrijfslogo wordt het hele 
seizoen vermeld op de huik

Gouden Doarp

€1500,- per jaar

• Bedrijfslogo naar verhouding 
op de speciale sponsorpagina 
op de website 

• Even voorstellen als sponsor in 
een Social Media bericht

• Verzorgde sponsordag op het 
volgschip tijdens de IFKS op het 
Tsjûkemar voor vier personen

• Bedrijfslogo naar verhouding  
op de skûtsje kleding 

• 15 consumptie munten op de 
jaarlijkse sponsoravond

• Vlag met bedrijfslogo wordt 
gehesen op het Skûtsje tijdens 
de IFKS week   

• Bedrijfslogo wordt het hele 
seizoen vermeld op de huik


