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HOE STAAT HET 
ERVOOR, SIMEON?

“Het wordt spannend, hartstikke spannend. Kijk, het zit zo: 

We moeten deze dagen een hobbel nemen, en dan komt 

alles in een stroomversnelling, want de campagne staat 

helemaal klaar. Maar het is wel een lastige hobbel. 1 april 

moet inschrijfgeld betaald zijn, maar daar zit natuurlijk 

achter dat we harde verplichten moeten aangaan in het 

aankopen van design en start met het bouwen van de boot. 

Je kunt wel inschrijfgeld betalen, maar als je vervolgens de 

boot niet kunt bouwen, had je beter niet kunnen inschrijven. 

Die hobbel is de hoogte van het bedrag dat wij aan 

verplichtingen moeten aangaan. Daartegenover staan op dit 

moment onvoldoende zekerheden.” 

OK, WAT NU?

We want you! We doen een oproep aan iedereen die de 

campagne een warm hart toedraagt door één of meerdere 

DutchSail-certificaten te nemen. Achter de schermen zijn we 

koortsachtig bezig de financiering van wde hele campagne 



zeker te stellen. Bij overheden, in de maritieme sector, de 

kennis- en innovatiepartner, en bij instellingen, fondsen, 

founding fathers én bij particulieren. Alles bij elkaar ziet het er 

prima uit, maar wat we nu goed kunnen gebruiken, is dat een 

grote groep particulieren zegt: Ik doe nu mee. Ik teken in voor 

DutchSail-certificaten!

GAAN DIE PARTICULIEREN DAN HET VERSCHIL MAKEN?

Ja, die gaan nu het verschil maken. We ervaren dagelijks dat 

het voor iedereen de eerste stap de belangrijkste is. Wat doet 

de ander? Gaat iedereen wel mee? We willen met een grote 

groep enthousiaste particulier dat laatste zetje in de rug geven. 

Ja, zij gaan dus het verschil maken.

EN ALS HET DAN STRAKS TOCH NIET DOOR GAAT?  

GELD KWIJT?

Zeker niet! We starten pas met innen na 1 april, dus nadat we 

besloten hebben dat de campagne door kan gaan. Iedereen kan 

gerust inschrijven, risico’s zijn er feitelijk niet. 

HOE GAAT HET NU VERDER?

Op onze site www.dutchsail.com kan iedereen zich verder 

inlezen en digitaal voor een of meerdere certificaten 

inschrijven. Wij verwerken de inschrijving en beginnen pas 

met innen, als we besloten hebben door te gaan. Daar hebben 

we ook beschreven wat een certificaathouder allemaal 

voorgeschoteld krijgt. Alleen dat is al meer dan de moeite! 
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