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Sponsors gezocht! 

 

 

Mijn naam is Jacob-Jan van Rijn en ik wil heel 

graag mee op Masterskip de Wylde Swan.  

Masterskip is een organisatie die reizen 

organiseert voor scholieren.  

Als je in 4 Havo of 4/5 VWO zit, dan kan je mee 

op 1 van deze reizen, waarin je gaat leren 

zeilen, maar ook gewoon je normale 

schoolwerk bijhoudt doormiddel van 3 uur 

zelfstudie per dag.  

Ik wil mee op reis 5, de langste reis, 4500 

zeemijl om precies te zijn. Eerst vlieg je van 

Schiphol naar Havana, Cuba, en dan via de 

Azoren op het prachtige zeilschip terug naar 

Harlingen. Een pittige reis dus, omdat je van 

Cuba naar de Azoren maar liefst 2 weken op 

open zee bent! 

Ik wil mee omdat ik iets anders wil doen dan 

elke dag weer onderdeel zijn van hetzelfde 

schoolsysteem. Ik wil weg uit de schoolbanken 

en ik wil op avontuur: De wind in mijn gezicht 

en in mijn haar, het geluid van de golven die 

tegen de boeg aan klotsen, en dan de wereld 

ontdekken en nieuwe mensen leren kennen.   

Het lijkt me geweldig om tegelijkertijd het 

strakke dagprogramma te volgen dat er op de 

Wylde Swan is, maar ook de vrijheid van de zee 

te voelen, met zoveel ruimte om je heen dat 

overal waar je kijkt zee is. 

Dit is wat ik wil, en Masterskip geeft mij de 

kans om dit te doen en ik zou gek zijn als ik deze 

kans niet met beide handen zou grijpen!  

Om deze reis te kunnen maken heb ik echter 

wel een heleboel geld nodig, €7150 maarliefst, 

en dat kan ik niet van mijn salaris en zakgeld bij 

elkaar sparen. Ik heb dus ook sponsors nodig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij een ander idee om mij te sponsoren? Ik 

sta voor alles open en ik ben heel blij met 

ideeën! Dus, wil jij me helpen? Ik hoor graag 

van je! Je kan me bereiken via onderstaande 

mailadres en nummer!  

Dit is hoe je mij kan sponsoren: 

 

Logo op website en nieuwsbrief: €50 

Voor 50 euro zet ik het logo van jouw bedrijf op 

mijn site en nieuwsbrief. Mijn nieuwsbrief wordt 

om de week verzonden aan iedereen die deze heeft 

gekocht. Hierin komt dus elke keer jouw logo te 

staan, maar ik zal ook een stukje schrijven over je 

bedrijf. Als je me op deze manier sponsort help je 

me 31 zeemijl verder!  

Supersponsor: €500  

Voor 500 euro kan je supersponsor worden! Voor 

de supersponsoren van alle trainees organiseert 

Masterskip een speciale tocht. Dan mag je een 

halve dag meevaren op de Wylde Swan samen met 

iemand anders die je meeneemt en een heleboel 

andere grote sponsoren! Een goeie mogelijkheid om 

te netwerken en te ervaren hoe het is om op dit 

prachtige schip te varen! Ook kom je met het logo 

van je bedrijf op mijn website en nieuwsbrief.   

Als supersponsor help je mij 315 zeemijl verder!! 


