
Zuidpool ski expeditie
November 2019 – Januarie 2020

1130KM – 55 dagen – met een gids, zonder support

Opties voor bedrijfssponsoring



Introductie:
Make-A-Wish en Beyond Summits hebben soortgelijke missie. Make-A-Wish vervult wensen van kinderen tussen de 3 en 18
jaar oud die ernstig, soms levensbedreigend ziek zijn. De missie van Beyond Summits is om 1 miljoen mensen te inspireren om
hun droom te vervullen. Deze ambities in combinatie met een aanstaande, extreme expeditie naar de Zuidpool werden voor
Beyond Summits de basis voor een uniek fondswervingsprogramma dat tot doel heeft € 100.000, - of meer op te halen en om
zo veel mogelijk kinderdromen te realiseren met ondersteuning van bedrijven en particulieren donaties.

Team & Expeditie omschrijving:
Jaco Ottink is een ondernemer, ontdekkingsreiziger en fulltime vader. Daarnaast heeft hij bijna twintig jaar wereldwijde
verkoopervaring in de FMCG-industrie en is hij de eigenaar van Beyond Summits. Na het beklimmen van de Mount Everest in
2016 en het bereiken van de Noordpool in 2018 is het nu tijd om de Explorers 'Grand Slam’ (The 7 Summits - de hoogste berg
op elk continent plus beide polen) te voltooien als de tweede Nederlandse persoon ooit door naar het Zuidpool te gaan deze
winter in een team van vier mensen van over de hele wereld. Het team wordt aan de rand van Antarctica gedropt en hoopt 55
dagen en 1130 km later het 90º punt te bereiken.

Zakelijke mogelijkheden om kinder wensen in vervulling te laten gaan:
Om dit ambitieuze doel voor fondsenwerving te bereiken, biedt Beyond Summits 3 opties voor bedrijfssponsoring die
hieronder worden beschreven:

Optie A : € 7.500,- (maximaal 5 beschikbaar)
• Een 1 uur motiverende presentatie afgestemd op de agenda of het doel van uw bedrijf, bijvoorbeeld tijdens een

bedrijfsevenement op uw locatie
• Verlengd met een workshopsessie tot 2 uur
• Bedrijfslogo aanwezig op: expeditie jas, expeditie slee, Beyond Summits internetpagina en alle blogs gemarkeerd als

"platinasponsor"
• Gratis gebruik van hoge resolutie fotopakket (50 opnamen) genomen tijdens de ZP expeditie met het bedrijfslogo.

Optie B : € 5.000,-
• Een 1 uur motiverende presentatie afgestemd op de agenda of het doel van uw bedrijf, bijvoorbeeld tijdens een

bedrijfsevenement op uw locatie
• Bedrijfslogo aanwezig op: expeditie jas, Beyond Summits internetpagina en alle blogs gemarkeerd als 'hoofdsponsor'

Optie C : € 3.000,-
• Een 1 uur motiverende presentatie afgestemd op de agenda of het doel van uw bedrijf, bijvoorbeeld tijdens een

bedrijfsevenement op uw locatie
• Bedrijfslogo aanwezig op Beyond Summits internetpagina en gemarkeerd als "sponsor"

Transparantie:
• Jaco's expeditie naar de Zuidpool wordt persoonlijk gefinancierd. 60% van alle zakelijke donaties gaat naar Make-A-Wish

Nederland en de resterende 40% wordt gebruikt om de expeditiekosten te dekken.
• Elke sponsoring is het startpunt van een samenwerking en specifieke elementen en voorwaarden kunnen vooraf samen

worden overeengekomen.

Samenvatting motiverende presentatie:
• Elke dag stellen we onszelf een doel en voordat we dit doel zelfs bereiken, hebben we al een nieuw doel, maar wat doen

we met onze eigen dromen? Als ontdekkingsreiziger van de wereld stel ik doelen die altijd voortkomen uit een droom. Om
die reden ben ik ervan overtuigd dat we als kind, als tiener of als volwassene moeten durven dromen. Deze dromen
moeten ons uitdagen, verrijken, ons energie kosten en geven, maar ze moeten ook in ons individuele leven passen. Dare
to Dream klinkt eenvoudig, maar nemen we de tijd om na te denken over onze persoonlijke visie en als we dat doen, zijn
we in staat dit te vertalen in onze dagelijkse bedrijfsvoering? Mijn reis om de Explores Grand Slam te voltooien, is 100%
afgestemd op de wereld waarin we werken, maar vanuit een andere invalshoek. Terwijl het verhaal zich ontvouwt, zal ik
de groep betrekken bij het oplossen van enkele uitdagingen of dilemma's waarmee ik werd geconfronteerd. Mijn ambitie
is om het publiek te verlaten met de volgende kernboodschappen:

• Durf je droom na te jagen, geloof in jezelf dat JIJ het kunt doen!
• Belangrijkste factoren om succesvol te zijn
• IJzeren discipline, perfecte voorbereiding en uitvoering en doorzettingsvermogen

Aanvullende Information (eng)
• Page 3 – gedetaileerde samenvatting overMake-A-Wish Nederland
• Page 4 – achtergrond informatie aco Ottink & Beyond Summits in combinatie met relevante links



Make-A-Wish Nederland
Elke dag horen gemiddeld drie families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms zelfs 
levensbedreigende ziekte heeft. Make-A-Wish wil álle jonge kinderen, met een ernstige ziekte, 
tussen 3 en 18 jaar kracht geven voor de toekomst. Dat doen we door hun allerliefste wens te 
vervullen. 

Kracht van de wish journey
Onderzoek toont aan dat het realiseren van een allerliefste wens jonge patiënten en hun omgeving 
weer hoop en kracht geeft en een blijvend impact heeft. Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. 
Het is een zorgvuldig geplande Wish Journey, een bijzonder traject waar een grote groep mensen 
maanden mee bezig is en dat van A tot Z maatwerk is. Maanden van voorbereiden, het verheugen 
op, zorgeloze momenten met familie en het maken van herinneringen. Door onderdeel te zijn van 
een onvergetelijke Wish Journey krijgt het kind een positieve boost. Zo vinden kinderen én de 
mensen eromheen weer nieuwe kracht om sterker de toekomst in te gaan. 
Al vanaf het moment dat de wenskinderen gaan nadenken over hun eigen liefste wens bloeien ze 
enorm op. Dit wordt nog eens versterkt als de dag van hun wensvervulling een feit is! Het effect 
van zo’n Wish Journey (wenstraject) houdt aan tot lang ná hun wensvervulling en heeft een grote, 
positieve impact op hun leven.

Meer dan 600 wensen per jaar
Wij zetten alles op alles om zoveel mogelijk wensen te vervullen. Met ruim 400 vrijwilligers 
realiseren we jaarlijks meer dan 600 wensen. Het laten uitkomen van wensen verandert levens. Dat 
is wat Make-A-Wish Nederland al 30 jaar doet. Dat doen wij niet alleen. Dat kunnen wij niet alleen. 
Ons verhaal is niet zomaar een verhaal. Het is het verhaal van alle verhalen van kinderen met een 
ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. Van zorgzame vrijwilligers, ouders, ziekenhuizen en 
business partners die samen alles uit de kast halen om het onmogelijke, onvergetelijk te maken. 

Help mee zoveel mogelijk wensen te vervullen
Ergens in Nederland knokken kinderen als Liam, Thijn en Iris voor hun leven. In plaats van lekker 
buiten te spelen, liggen ze thuis in bed of in het ziekenhuis. Soms raken ze hun haren kwijt, of 
worden ze misselijk van al die medicijnen. Help deze kinderen hun allerliefste wens te laten 
uitkomen. Want met jouw hulp kun je ze vertrouwen en kracht geven voor de toekomst. Laten we 
samen zoveel mogelijk liefste wensen vervullen.

www.makeawishnederland.org

http://www.makeawishnederland.org/


JACO OTTINK
Entrepreneur, Explorer & Full time Dad 

jaco.ottink@gmail.com www.beyondsummits.nl

EXPERIENCE LIFE PHILOSOPHY
"Being successful is setting yourself a goal that is 
beyond your current capabilities and achieving it”

Owner & Managing Director
Beyond Summits

May 2016
• My mission with Beyond Summits is to “Inspire 1 million 

people to fulfil their dream”. 
• I guide and inspire people during workshops, motivational 

talks and on a one to one basis as a coach
• These sessions or events can take place at any location 

across the world.
• 50% Of my time I offer my services on an expenses rate only 

with the main focus on supporting schools with Quality 
Education

Customer Business Manager
Unilever Australia

2013 -2016
• Leading the complete UL food portfolio for retailers as 

Woolworths and Coles.
• Created a turnaround from a steep decline into growth 

across several categories in combination with market share 
increase

Channel - Customer Manager D&E
Unilever Singapore

2011 - 2013
• In this capacity I was responsible for the co-ordination and 

performance of multiple channels across Unilever’s top 18 
Developed and Emerging markets and for a successful 
delivery of USG growth and Market Share

• On top of the above I was the customer interface with our 
strategic partner Dairy Farm in Asia driving growth above 
each country’s footprint

Sales Manager
Unilever Netherlands

1998 - 2011
• Multiple functions across Customer Development (Sales). 
• Leading the whole drug chain business for Unilever and 

growing consistently over a period of 4 years

A DAY OF MY LIFE

MOST PROUD OF

EDUCATION

STRENGTHS

English

Dutch

Sales Master
Business School Netherlands & Mercuri International

Hilversum, The Netherlands

• Higher Vocational Education
• Including term papers and various study cases

Walking the dog Luna

Dreaming

Enjoying food

Cooking

Time to relax
Brain, Body & Believe
(Training)

Fulltime dad for 
Lente, Iris and Tom

Beyond Summits

Gender Equality 
Made the decision together with my wife Danielle that she 
will take the lead career and that my focus will be on 
improving the quality of our family life as a full time dad

Persistence & Commitment 
Completing a life dream journey by summiting Mt Everest 
and with that the 7 Summits (the highest mountain on 
each continent). 

Global Citizen
More than 20 successful years in the FMCG industry across 
the world. Leading teams and accounts to higher levels  
with authentic leadership and honesty as key ingredient

LANGUAGES

London – United Kingdom +44 (0)7368 178314

mailto:jaco.ottink@gmail.com
http://www.beyondsummits.nl/

