
 

 

Huishoudelijk Reglement Sponsorcommissie   

            

Doel: 

 

Verenigingen, instellingen, stichtingen en andersoortige organisaties te motiveren en stimuleren om 

activiteiten (niet van commerciële aard) te ontplooien ten behoeve van de Zieuwentse gemeenschap 

ter bevordering van de leefbaarheid in Zieuwent en om Zieuwent op de kaart zetten.  

 

Soort activiteiten: 

 

Alle soorten activiteiten vallen onder de Sponsorcommissie, zoals sociaal, cultureel, sport en 

algemeen nut. Hieronder vallen ook activiteiten met een ander doel dan waar men zich normaal mee 

bezig houdt. 

Alles in de ruimste zin van het woord.  

Bij twijfel beslist het bestuur van Sponsorcommissie bij meerderheid van stemmen. 

 

Sponsoren/deelnemers Bedrijvenbundeling Zieuwent: 

 

Iedere potentiële sponsor cq deelnemer (onderneming of natuurlijk persoon) kan toetreden tot de 

Bedrijvenbundeling. De deelnemers zijn met een minimum van € 250,-- geheel vrij in hun jaarlijkse 

bijdrage. Van het ingelegde bedrag gaat €100,- naar de activiteitencommissie. Het overige bedrag 

komt ten goede aan lokale verenigingen en stichtingen. Iedere deelnemer kan verder jaarlijks 

beslissen over zijn/haar verdere deelname, zodat de deelname geen verplichting wordt. Nadere uitleg 

is vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 

 

Iedere deelnemer kan verzoeken om sponsoring verwijzen naar het contactadres van de 

Bedrijvenbundeling zonder verantwoording af te hoeven leggen naar desbetreffende personen. Iedere 

deelnemer ontvangt jaarlijks een lijst van alle sponsoren. 

Mocht een deelnemer maximaal 2 jaar om financiële redenen niet in staat zijn het normaal 

toegezegde bedrag te betalen, dan mag deze deelnemer niet uitgesloten worden van de faciliteiten 

van Bedrijvenbundeling. (Solidariteitsnorm). 

 

Reclame: 

 

De Sponsorcommissie van de Bedrijvenbundeling Zieuwent levert op verzoek 1 A4 met alle logo’s 

van de deelnemende sponsoren. Er worden door Sponsorcommissie geen omvangrijke advertenties 

geplaatst. Het promotiemateriaal van Bedrijvenbundeling Zieuwent, banners etc kunnen worden 

opgehaald bij Bloemen op 12. Renate Hesslink is hiervan de beheerder. 

De deelnemers kunnen verder naar behoefte hun reclameborden en/of andere publicaties plaatsen, 

zonder daarvoor verdere geldelijke verplichtingen te hebben. Eenmalig dienen alle deelnemers bij de 

Bedrijvenbundeling het logo aan te leveren. 



 

 

Beheer van de gelden: 

 

Jaarlijks zal aan alle deelnemers verantwoording worden afgelegd van de uitbetaalde gelden naar 

verenigingen. Er zal jaarlijks gestreefd worden naar een reserve van ca. € 7.500,-- 

De Penningmeester is gemachtigd om gelden uit te betalen. Deze zal minimaal 1 x per jaar ter 

verantwoording worden geroepen door de andere bestuursleden. De bestuursleden zullen periodiek 

worden benoemd tijdens een gezamenlijk overleg. 

 

Aanspraken: 

 

Aanvragen worden bij voorkeur digitaal aangeleverd. 

Het aanvraagformulier is te vinden op de website Bedrijvenbundeling Zieuwent. 

Een aanvraag is goedgekeurd als de meerderheid van de aanwezige bestuursleden de aanvraag 

ondersteunen. Bij geen consensus binnen het bestuur kan het bestuur, bij hoge uitzondering, de 

jaarvergadering vragen om een besluit te nemen.  

De statuten van Stichting Sponsorbundeling Zieuwent d.d. 17-2-2011 zijn in geval van discussie 

leidend. 

 

Uitbetaling: 

 

Na goedkeuring door het bestuur zal de bijdrage in principe binnen één week worden overgemaakt 

naar het bankrekeningnummer van de organiserende instantie. De organiserende instantie krijgt na 

goedkeuring een schriftelijke bevestiging van de toezegging met vermelding van eventuele 

voorwaarden. Als de Sponsorcommissie om een borgstelling wordt gevraagd zal een eventuele 

borgstelling schriftelijk (via email) afgegeven worden. 

De organiserende instantie zal gevraagd worden om de bestedingen van de betreffende aanvraag 

maximaal te doen bij deelnemers van Bedrijvenbundeling Zieuwent. De deelnemers zijn te vinden op 

www.bedrijvenbundelingzieuwent.nl.   

Soort onkosten: 

 

Alle kosten die bijdragen tot het realiseren van het doel komen in principe in aanmerking voor een 

bijdrage van de Sponsorcommissie. 

 

Besluiten: 

 

De Sponsorcommissie vergadert in principe elke 1e maandag van de maand. Aanvragen dienen 

uiterlijk één dag voor de vergadering, bij voorkeur digitaal, aangeleverd te worden via 

info@bedrijvenbundelingzieuwent.nl.  Er kan bij een aanvraag om een nadere toelichting worden 

gevraagd, alvorens het bestuur tot een besluit zal komen. 

 

Uitsluitingen: 

 

Onder de Sponsorcommissie vallen niet: shirtsponsoring van teams/buurten alsmede kosten, die 

normaal onder de contributieregeling vallen. Tevens vallen het aanstellen van trainers en overige 

leiding c.q. bestuurders hier niet onder. 

Activiteiten betaald voor vrijetijdswerkzaamheden (beunhazerij), zijn eveneens uitgesloten. 

 

Aldus nader vastgesteld in de jaarvergadering van sponsoren en bestuur d.d. 3 juni 2019. 

http://www.bedrijvenbundelingzieuwent.nl/
mailto:info@bedrijvenbundelingzieuwent.nl

