Alvast
bedankt!
Iris Kremer

Bedrijven sponsoring
Mijn reis kost ontzettend veel geld, om precies te
zijn 3950 euro. Boven op deze kosten komt nog
een vliegticket, een kledingpakket en bijvoorbeeld zeilkleding. Daarom heb ik de hulp van u
en uw bedrijf heel hard nodig! Zou u mij alstublieft willen sponseren? Dit kan op verschillende
manieren.

50 euro

Particulieren sponsoring
Ook de hulp van particulieren is natuurlijk
van harte welkom! Bent u jarig? Ik bak taarten. Hebt u een oppas nodig? Bel mij gerust.
Natuurlijk zijn er genoeg andere klussen die
ik voor uw wil doen. Voor meer informatie
hierover bezoek dan mijn website.

Logo+link op mijn website.(A)

150 euro Logo+link op mijn website,
klein logo op mijn shirt. (B)

Wie ben ik?
Hoi, ik ben Iris Kremer. Mijn ouders zijn Mark en
Aukeline Kremer en ik heb een broertje, Thijs. Ik
ben veertien jaar en ik kom uit Emmeloord. Ik zit
in de 3e klas van de HAVO op het Emelwerda
College in Emmeloord. Ik korfbal, zwem bij de
reddingsbrigade, ben dol op muziek en heb veel
interesse in biologie en scheikunde.

Masterskip Wylde Swan
Masterskip Wylde Swan gelooft in uitdagend en
avontuurlijk onderwijs. In leerlingen zoals ik de
kans geven om zich in het kader van scholing ook
buiten het klaslokaal te ontwikkelen. En die kans
wil ik ontzettend graag pakken.

Reis A
Ik heb er voor gekozen om mee te varen met reis
A. ik vertrek dan vanuit Rotterdam en vaar naar
Tenerife. Tijdens deze reis van ruim vijf weken zal
ik veel van de wereld zien, veel verschillende
mensen ontmoeten, kennis maken met de universiteit van Southampton en veel leren over zeilen,
transport, ecosystemen en natuurlijk over de werking van het schip. Voor meer informatie over de
reis kunt u mijn website bekijken.

250 euro Logo+link op mijn website,2
groot logo op mijn shirt. (C)
Er worden veel foto’s gemaakt tijdens de
reis, vandaar het logo op mijn shirt.
Ik kan eventueel een presentatie geven op uw
bedrijf over hoe mijn reis is geweest, en welke
ervaringen ik heb opgedaan.
Natuurlijk is het ook mogelijk om mij te sponseren door middel van bijvoorbeeld zeilkleding.
Aan boord is het ook mogelijk om opdrachten en
onderzoeken van sponsoren uit te voeren, onder
begeleiding van docenten die les geven in de
bèta vakken. Dit lijkt me ontzettend leuk om op
deze manier geld te verdienen, omdat ik dan iets
kan bijdragen aan uw bedrijf. Als u hier interesse
voor heeft hoor ik dat erg graag!

Contact opnemen
U kunt contact met mij opnemen op verschillende manieren:
mail: irisopzee@gmail.com
telefoon: 06 23 86 35 91
website: www.iriskremer.nl
Twitter: @iris_op_zee

