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SPONSORBELEID 

 

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 
 

 
 
INLEIDING 

 

Woningstichting Woensdrecht is een non-profit organisatie. Een organisatie die streeft haar 

opbrengsten te investeren in haar werkgebied. Om onze doelen te bereiken werken wij nauw 

samen met vele organisaties. 

De laatste jaren krijgen we regelmatig aanvragen voor sponsoring en donaties van hele 

diverse organisaties. De behandeling van deze aanvragen leidt tot grijze gebieden aangezien 

het budget niet oneindig is.  

Om tot goede weloverwogen keuzes te komen is besloten om een apart sponsorbeleid op te 

stellen. Hierin zijn uitgangspunten geformuleerd voor de beoordeling van de aanvragen zodat 

ook voor de aanvrager helderheid is over de toegepaste beoordeling. 

 

 

BELEIDSKADER 

 

BBSH 

De sponsoractiviteiten van de Woningstichting Woensdrecht dienen te voldoen aan de 

regelgeving zoals die is vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH).  

 

MG2001-26 - MG2006-04 

In de meeste gevallen zal een groot deel van de sponsoring plaatsvinden in het kader van de 

zorg en de leefbaarheid. Zoals beschreven in de BBSH en verder uitgewerkt in de VROM 

circulaire MG2001-26 moeten activiteiten in het kader van leefbaarheid steeds ten goede 

komen aan het woongenot in een buurt of wijk waar een substantieel deel van de woningen 

in bezit zijn van de betrokken toegelaten instelling. Dit geld dus ook voor sponsoractiviteiten. 

 

Aedescode 

Voor de volkshuisvesting is de AedesCode geformuleerd. De AedesCode gaat niet in op 

sponsoring specifiek, maar spreekt wel nadrukkelijk over de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van woningcorporaties. Wat dit betreft blijft het dus wel belangrijk dat 

het nut en noodzaak per geval door Woningstichting Woensdrecht aannemelijk moet worden 

gemaakt. 

 

MOTIEVEN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 

 
Sponsoring is effectief als er een goede samenwerking is tussen de partijen. Om dat te 

bereiken, moeten de partijen op de hoogte zijn van elkaars mogelijkheden en doelstellingen. 

Belangrijke motieven om te sponsoren zijn: 

 Ondersteuning taakvelden van Woningstichting Woensdrecht (leefbaarheid, wonen en 

zorg) 

 Verbeteren van naamsbekendheid en positief imago bij klanten als relaties 
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VORMEN VAN SPONSORING 

 

Sponsoring 

Voor Woningstichting Woensdrecht is sponsoring een zakelijke overeenkomst met een andere 

partij. Woningstichting Woensdrecht als sponsor geeft financiële ondersteuning aan de 

gesponsorde partij. Woningstichting Woensdrecht ontvangt in ruil voor de financiële steun 

een tegenprestatie van de gesponsorde. (bijvoorbeeld naamsvermelding, speciale 

activiteiten). De overeenkomst tussen Woningstichting Woensdrecht en de gesponsorde partij 

wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, waarin onder meer de financiële bijdrage 

en de afhandeling daarvan, de duur van de overeenkomst en de te leveren prestatie zijn 

vastgelegd. 

 

Donatie 

In uitzonderingsgevallen kan Woningstichting Woensdrecht een andere partij financieel 

ondersteunen zonder dat een tegenprestatie tegenover staat. Dit wordt beschouwd als een 

donatie. 

Gedacht wordt aan: 

 Bijzondere acties bij (lokale) rampen 

 

SPONSORING BIJ WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 

 

Woningstichting Woensdrecht heeft een (sterke) maatschappelijke functie. Die 

maatschappelijke verbondenheid is de basis voor de beoordeling van de sponsor aanvragen. 

Centraal in ons sponsorbeleid staat de inzet voor vitale wijken en buurten waar het prettig 

wonen, werken en  leven is. Daarom ondersteunen we vooral projecten die daaraan 

bijdragen. 

 

Als u een sponsorverzoek wilt indienen bij Woningstichting Woensdrecht, vragen wij uw 

voorstel te toetsen aan de hand van de volgende criteria: 

 Woningstichting Woensdrecht sponsort uitsluitend activiteiten die bijdragen aan de 

leefbaarheid en sociale samenhang van buurten en wijken waar Woningstichting 

Woensdrecht actief is. 

 Woningstichting Woensdrecht sponsort geen activiteiten met politieke, religieuze of 

commerciële doelstellingen. 

 Woningstichting Woensdrecht sponsort geen individuele personen. 

 Woningstichting Woensdrecht sponsort binnen de beschikbare jaarbudgetten. 

 Woningstichting Woensdrecht gaat geen sponsorverplichtingen aan die een langere 

looptijd hebben dan drie jaar. 

 Woningstichting Woensdrecht gaat geen sponsorverplichtingen aan met stilzwijgende 

verlenging. 

 Woningstichting Woensdrecht verleent sponsoring in principe alleen in de vorm van 

een financiële bijdrage en geen sponsorbijdragen in natura (bijv. huurvrijstelling). 

 Tegenover de sponsoring moet een tegenprestatie staan, zoals het plaatsen van 

borden, vlaggen, het opnemen van logo in een boekje. 

 

Sponsoraanvragers 

Elke groepering, vereniging of instelling staat in principe vrij een sponsoraanvraag in te 

dienen bij Woningstichting Woensdrecht. Vanuit onze maatschappelijke positie en ons 

werkterrein verwachten wij vooral aanvragen van:  

 

 Huurders (Buurt- en wijkverenigingen). 

 Bewonerscommissies. 

 Kleinschalige (sport-, hobby-,muziek-,buurthuis-) verenigingen of clubs met een 

sterke lokale binding. 

 Onderwijs- en zorginstellingen met een sterke lokale binding. 
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SPONSORBUDGETTTEN 
 
Sponsorbudgetten zijn expliciet vastgelegd in de begrotingen van Woningstichting 

Woensdrecht. Het totale jaarbudget is 0,1% van de netto huuropbrengst. De maximaal toe te 

kennen sponsorbijdrage is € 500.- per aanvraag/aanvrager per jaar. 

 

PRIORITEITEN BIJ SPONSORAANVRAGEN 

 

Bij de toekenning van sponsoring gelden de bovenstaande criteria. Maar Woningstichting 

Woensdrecht heeft enkele prioriteiten die meewegen bij het besluit de sponsoring te 

honoreren: 

 vooral daar waar de te sponsoren buurten extra versterkt worden om zo de 

zelfredzaamheid van de bewoners te vergroten; 

 zorgen voor een geografisch gezien evenwichtige verdeling van sponsorgelden. 

 

PROCEDURE 

 

Aanvragen 

Aanvragen voor sponsoring en donaties worden alleen in behandeling genomen als de 

aanvraag schriftelijk wordt ingediend bij Woningstichting Woensdrecht. 

 

In de aanvraag dient duidelijk omschreven te zijn: 

 van welke instelling, organisatie, groepering of vereniging de aanvraag afkomstig is en 

wat de rechtsvorm van deze aanvrager is. 

 wat de doelstellingen van de aanvrager in algemeenheid is en wat de doelstelling van 

de te sponsoren activiteit in het bijzonder is. 

 op welke wijze de sponsoraanvraag volgens de aanvrager aansluit bij de motieven die 

Woningstichting Woensdrecht hanteert voor sponsoring. 

 De hoogte van de bijdrage en welke tegenprestatie door de aanvrager wordt 

aangeboden. 

 

Toetsing aanvragen 

Elke correct ingediende aanvraag wordt door de manager wonen getoetst aan de criteria voor 

sponsoring. Deze toetsing leidt tot een gemotiveerde toe- of afwijzing van de aanvraag. De 

directeur/bestuurder beslist of de aanvraag wordt gehonoreerd. Hierbij wordt het advies van 

de manager wonen meegenomen. 

Binnen een termijn van uiterlijk vier weken na ontvangst van de sponsoraanvraag stelt de 

manager wonen de aanvrager schriftelijk in kennis van de gemotiveerde beslissing over de 

aanvraag. 

 

Afhandeling toegewezen aanvragen 

Aanvragers van een toegewezen sponsoraanvraag krijgen met de schriftelijke bevestiging 

van de toewijzingsbeslissing tevens een sponsorovereenkomst in tweevoud. In 

sponsorovereenkomst zijn de wederzijdse verplichtingen tussen Woningstichting Woensdrecht 

en sponsoraanvrager omschreven (o.a. aard en doel sponsoractiviteiten, financiële 

afhandeling, tegen prestatie sponsoraanvrager, verwachte verantwoording 

sponsoraanvrager). De aanvrager dient de sponsorovereenkomst in duplo te ondertekenen en 

terug te sturen naar Woningstichting Woensdrecht. Er is sprake van een 

sponsorovereenkomst als ook Woningstichting Woensdrecht de sponsorovereenkomst in 

duplo heeft getekend en de aanvrager een wederzijds ondertekend exemplaar van 

Woningstichting Woensdrecht heeft ontvangen. 

De toewijzingsbrieven en de lopende sponsorovereenkomsten worden elektronisch 

opgeslagen door de manager wonen. Verder worden alle lopende sponsorverplichtingen in 

een meerjaren financieel verplichtingenoverzicht bijgehouden. 
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Verantwoording Woningstichting Woensdrecht 

Het toezicht op sponsoractiviteiten vormt onderdeel van het toezicht dat door de Minister van 

VROM wordt uitgeoefend op Woningstichting Woensdrecht als Toegelaten Instelling. De 

Woningstichting Woensdrecht moet daarom gemotiveerd uiteenzetten welke 

sponsoractiviteiten zij hebben uitgevoerd en voor wie. Hierover wordt verantwoording 

afgelegd in het jaarverslag van Woningstichting Woensdrecht. 

 

AANPASSING SPONSORBELEID 

 

Besluitvorming en vaststelling 

Aanpassing of actualisering van het sponsorbeleid vereist een besluit van de directeur-

bestuurder van Woningstichting Woensdrecht. De aanpassing- of actualiseringvoorstellen 

betreffende het sponsorbeleid worden ter voorbereiding van besluitvorming behandeld in de 

vergadering van het managementteam. De bestuurder besluit over de aanpassing- of 

actualisering van het sponsorbeleid. Verder informeert de bestuurder de Raad van Toezicht 

over het sponsorbeleid. De Manager Wonen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

sponsorbeleid. 

 

 

 

 

Behandeld in MT vergadering. 

 

Vastgesteld, dd           november 2008. 

 

 

 

 

 

H.J. de Wolf 

directeur/bestuurder 
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Aanvraagformulier Sponsoring 

 
U wilt graag in aanmerking komen voor een sponsorbijdrage van Woningstichting Woensdrecht voor uw organisatie, 
vereniging of stichting. Om te kunnen beoordelen of wij uw aanvraag kunnen honoreren, hebben we een aantal 
gegevens nodig. Bijgevoegd vindt u ons sponsorbeleid, zodat u zelf een inschatting kunt maken in hoeverre u in 
aanmerking komt. 
 
Gegevens organisatie 
 
Naam 
Adres 
Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer 
Faxnummer 
Contactpersoon 
Telefoonnummer 
E-mail adres 
Web-site 
Aantal leden 
 
 
Wat is de algemene doelstelling van uw organisatie of stichting? 
 
 
Wat is uw relatie tot Woningstichting Woensdrecht? 
 
 
Waarom benadert u Woningstichting Woensdrecht? 
 
 
Activiteit 
Om wat voor activiteit gaat het?    
Naam activiteit 
Omschrijving 
 
 
Waar en wanneer vindt de activiteit plaats   
Datum/tijdstip 
Locatie/plaats 
 
Welk doel streeft de organisatie na met de te sponsoren activiteit? 
 
Welke doelgroep(en) wilt u met de activiteit bereiken? 
 

Verzoek om een bijdrage van € 
 
 
Tegenprestatie: 
Welke publiciteitsmogelijkheid en/of andere tegenprestaties kunt u Woningstichting Woensdrecht bieden? 
 
Op welke wijze sluit uw aanvraag aan bij de motieven/criteria die Woningstichting Woensdrecht hanteert voor 
sponsoring. 
 
 
 
Bijlagen 
 
Als bijlage moet u toevoegen: 

o een begroting van de activiteit 
o een folder of aankondiging van de activiteit 

 
Wij verzoeken u vriendelijk het volledig ingevulde formulier, inclusief bijlagen, te sturen naar: 
Woningstichting Woensdrecht 
t.a.v. manager wonen 
de heer K. van Haaren 
Postbus 54 
4630AB Hoogerheide 
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Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. 


