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Sponsorovereenkomst 
 
 
De ondergetekenden: 
 
 Stichting ijgenwys en Anders gevestigd te Etten-Leur, rechtsgeldig vertegenwoordigd  
 Door voorzitter Jos Trouwborst. Hierna te noemen “de Stichting”. 
 

En 
……………………………..………, gevestigd te …………………………, rechtsgeldig      
vertegenwoordigd door dhr./mevr… …………………………. Hierna te noemen “sponsor”. 

 
 
Overwegende dat 
 
 
A. De Stichting heeft tot doel om veilige groeps-dagbesteding te bieden aan mensen die door 

geestelijk of lichamelijke ontwikkelingsachterstand, door ziekte, een ongeval of beginnende 
dementie een afstand hebben tot de (werkende) maatschappij. Het aanbieden van werk-
vervangede dagbesteding ontlast mantelzorgers en geeft een zinvolle dag invulling. Het 
gezamenlijk ondervinden van succes ervaringen draagt bij aan het cognitief ontwikkelen en 
behouden van zelfstandigheid. De Stichting is voor haar activiteiten en onderhoud aan (on) 
roerende goederen mede afhankelijk van externe financiële ondersteuning. 

 
B. De sponsor bereid is een financiële bijdrage te leveren aan de Stichting opdat: 

 
• sponsor indirect een bijdrage levert aan het onderhoud aan (on)roerend goed van de 

Stichting en daarmee bijdraagt aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
• De Stichting de bijdrage van de sponsor erkent, zoals omschreven in deze overeenkomst. 
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Partijen verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 
 
1. Vergoeding  
 
De sponsor verbindt zich aan de Stichting door deze te ondersteunen met een bedrag van €…………,00 
per jaar voor de sponsorjaren 20 ……..tot en met 20 ……….(min 3 jaar) en het benoemde bedrag zes 
weken na de jaarlijks ontvangen factuur over te maken op de bankrekening van de Stichting. Het 
sponsorjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 
2. Verplichtingen van de Stichting 
 
De Stichting draagt zorg voor: 
 

A. Uitnodigen van sponsor voor opendagen, familie/vrienden dag en kerstbijeenkomst. 
B. Versturen van de nieuwsbrief naar de sponsor. 
C. Jaarlijks vermelden van de sponsor in de nieuwsbrief. 
D. Vermelden van de sponsor op de website www.vriendenvanijgenwys met een logo en link. 
E. Vermelden van de sponsor in het jaarverslag van de Stichting. 

 
3. Verplichtingen van de sponsor 
 
Sponsor: 
 

A. Onderschrijft het algemene beleid van de Stichting zoals omschreven in de statuten. 
B. Kan geen invloed uitoefenen op het beleid van de Stichting. 
C. Mag de sponsoring in overleg met de Stichting gebruiken voor commerciële doeleinden. 
D. Kan geen exclusiviteit krijgen. 

 
4.Ontbinding 
 

A. Partijen zijn bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien 
een wederpartij handelt in strijd met de verplichtingen uit deze overeenkomst. 

B. De overeenkomst kan door een van de partijen worden opgezegd volgens lid A als gevolg van 
verwijtbaar handelen. De sponsor heeft in dit geval geen recht op restitutie van het sponsorgeld. 

  
5. Uitoefening rechten 
 
Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, zal het partijen niet langer zijn 
toegestaan om de rechten, welke in deze overeenkomst zijn afgesproken, te blijven handhaven. 
 
6. Duur van de overeenkomst 
 

A. Deze overeenkomst treed in werking op de dag van het jaar, voor het jaar, waarin beide partijen 
de overeenkomst hebben ondertekend en eindigt op 31 december van het jaar zoals afgesproken 
onder 1. 

B. Partijen zullen voor het einde van de overeenkomst in overleg gaan of en indien gewenst op 
welke wijze een nieuwe overeenkomst kan worden aangegaan. 
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7.Toepasselijk recht 
 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend. 
 
 
 
Stichting ijgenwys en Anders.                                 Bedrijfsnaam sponsor …………………………………… 
 
 
 
 
Etten-Leur ……………………………                       ……………………………………………………………… 
                         Handtekening/ Datum                                  Plaats / Handtekening bevoegde/ Datum 
 
 
Jos Trouwborst                                                         …………………………………………………………….. 
                                                                                       Naam contact persoon 
 
 
Voorzitter Stichting ijgenwys en Anders                   Functie …………………………………………. 
 
                                                                                 Bedrijfsgegevens. 
                                                                                 Adres  ………………………………………….. 
                                                                                 Postcode……………………………………..... 
                                                                                 Plaats………………………………………....... 
                                                                                 Telefoonnummer…………………………….... 
                                                                                  E-Mailadres……………………………………   
                                                                                  I-ban nummer…………………………………   
 
 
 
Overige opmerkingen/ aanvullingen…………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………                                  


