Richtlijn fondsenwerving
NME-Centrum De Klyster
In de afgelopen jaren heeft De Klyster regelmatig samengewerkt en/ of donaties,
sponsorbijdragen en subsidies ontvangen van stichtingen, bedrijven en overheden.
De term die hiervoor wordt gebruikt is fondsenwerving. De definitie van fondsenwerving is:
het werven van fondsen zoals donaties, erfstellingen, legaten, particuliere giften,
overheidssubsidies en sponsorgelden.
Reden om middelen van derden te wensen is:
a. de Klyster heeft niet genoeg budget en inkomsten om haar doelstellingen te bekostigen.
b. de mogelijkheden vergroten om tot realisering van NME-doelstellingen te komen
c. de mogelijkheden vergroten om samen te werken
d. het feit dat er stichtingen en bedrijven zijn die graag geld uittrekken voor de goede zaak
(maatschappelijk verantwoord ondernemen bijvoorbeeld), maakt dat we daar gebruik van
kunnen maken.
De wens bestond om hier een beleidsnotitie over te maken zodat er een eenduidige lijn kan
worden uitgezet. In den lande zijn al veel NME centra doorgegaan als stichting. Hierdoor
wordt het makkelijker om fondsen te werven, maar daarmee is er ook geen binding meer met
de lokale overheid en vallen gemeentelijke subsidies ook weer makkelijker weg.
NME-Centrum De Klyster kiest vooralsnog niet voor de stichtingsvorm, maar is wel op zoek
naar middelen om haar activiteiten op eenzelfde niveau te kunnen voortzetten.
Wetgeving
De Klyster is een samenwerking van 3 gemeenten en is dus een onderdeel van een
overheidsorgaan. Er is geen specifieke wetgeving die fondsenwerving door en sponsoring
van overheden toestaat of verbiedt. In de praktijk komt het wel voor dat gemeenten zich
financieel laten ondersteunen bijvoorbeeld bij de bouw van een theater of hun
groenvoorziening.
In de Wet op het Primair Onderwijs zijn daarnaast wel een aantal artikelen opgenomen die
iets regelen over de sponsoring van scholen. Dit is verder uitgewerkt in het “Convenant
sponsoring 2009”. Aangezien De Klyster zich richt op natuur- en milieueducatie voor
basisschoolleerlingen is deze regelgeving indirect van toepassing op De Klyster. Daarnaast
bestaat er ook een gedragscode voor Fondsenwerving door lokale non-profitorganisaties,
welke o.a. wordt gebruikt in de sectoren zorg en welzijn, onderwijs en wetenschap, kunst en
cultuur, natuur en milieu en sport enz. De bovengenoemde bronnen vormden een goede
leidraad voor het te voeren beleid op het vlak van donaties, samenwerking en sponsoring en
zijn gebruikt bij het opstellen van dit stuk.
Voor de duidelijkheid willen we onderscheid maken tussen fondsenwerving waarbij
geen tegenprestatie wordt geleverd en waarbij wel een tegenprestatie wordt geleverd.
Donatie
Een donatie betreft (financiële) steun zonder dat er van een tegenprestatie sprake is.
Gemeenten kunnen schenkingen ontvangen, hierbij kan specifiek worden vermeld dat de gift
voor een bepaalde taak bestemd is zoals in dit geval Natuur- en Milieueducatie Centrum De
Klyster. De Klyster kan uit eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie.
In dat geval is sprake van sponsering.
Daarnaast kan in het belang van fondsenwerving ook de ANBI status (algemeen nut
beogende instelling) worden aangevraagd. De gemeente Eindhoven heeft deze status ook
ten behoeve van het Van Abbemuseum. Zo kan men een schenking doen aan de gemeente
terwijl dit aftrekbaar is van de belasting. Als de gemeente Dongeradeel als rechtspersoon

van De Klyster ook deze ANBI-status krijgt kunnen de giften worden afgetrokken van de
belasting. Daarnaast kan het ook als communicatiemiddel gebruikt worden dat De Klyster als
goed doel is aangewezen.
Sponsoring
De definitie van sponsoring is het geheel van activiteiten waarbij de partij die optreedt als
sponsor geld en/of op geld waardeerbare prestaties levert aan de gesponsorde partij; die
levert een tegenprestatie, gewoonlijk in de vorm van communicatiemogelijkheden voor de
sponsor, om imago en naamsbekendheid van de sponsor te verbeteren.
Op grond van de definities uit het “Convenant sponsoring 2009” welke voor de scholen geldt,
is echter pas sprake van sponsoring als leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd
met sponsors via bijvoorbeeld het lesmateriaal of promotiemateriaal e.d.
Gezien dit feit kunnen de gemeenten dus in ieder geval zonder terughoudendheid de namen
van de organisaties die een bijdrage hebben geleverd noemen in het jaarverslag, de
nieuwsbrief, in de media e.d.
De Klyster en fondsenwerving
In de afgelopen jaren heeft De Klyster subsidies ontvangen van bijvoorbeeld de provincie,
het Prins Bernard Cultuurfonds. Ook heeft De Klyster giften ontvangen van o.a.
Zorgmaatwerk en Connecting Hands, de Wereldwinkel en Centrum Tûmba.
Verder wordt er veel samengewerkt met stichtingen welke een materiële bijdrage leveren in
de vorm van bijvoorbeeld practicummateriaal of een gids. De volgende organisaties hebben
in de loop der jaren bij diverse projecten een bijdrage in materiele zin geleverd, zoals
Landschapsbeheer Fryslân, de Bomenstichting, Wecycle, Natuurmuseum Dokkum,
Vogelwacht, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, IVN, Vlinderstichting, Stichting
batterijen, Coördinatieteam Watch Lauwersland.
De meeste van bovenstaande instellingen zijn charitatieve instellingen.
Er zijn ook een aantal commerciële bedrijven die hebben samengewerkt met De Klyster
zoals Frivius die een energieproject sponsorde, McDonald’s die Nederland Schoon
sponsoort, produktschap Vis met de excursie naar Visafslag Lauwersoog en Philips die
korting gaf op de spaarlampen.
In sommige gevallen wanneer er met charitatieve en of commerciële partijen werd
samengewerkt kwamen leerlingen in schoolverband in contact met de sponsornaam door
vermelding op het lesmateriaal of anderszins.
Werkwijze
Om de sponsoring goed te regelen zal het proces van het aangaan van een sponsorrelatie
lopen conform de procesbeschrijving in bijlage 1. De sponsorrelatie moet daarnaast voldoen
aan de criteria in bijlage 2 . Vervolgens zal de sponsorovereenkomst worden vastgelegd in
een sponsorcontract (bijlage 3), welke op grond van artikel 171 van de Gemeentewet door
de burgemeester van Dongeradeel, welke De Klyster in rechte vertegenwoordigt, dient te
worden ondertekend. De NME-coördinator zal volmacht verkrijgen om dit namens de
burgemeester te doen.

Bijlage 1 procedure beschrijving
1. Werving van een sponsor door de NME-coördinator, contact ambtenaar van De Klyster of
wethouder
2. Overleg met sponsor waarin voorwaarden en tegenprestaties worden besproken
3. Voorstel concept-sponsorovereenkomst maken door NME-coördinator
4. Behandeling concept-sponsorovereenkomst in de Stuurgroep
5. Definitieve overeenkomst opstellen na akkoord van de Stuurgroep
6. Ondertekening door NME-coördinator en sponsor

Bijlage 2 Criteria bij sponsoring
Sponsoring zal nooit in strijd zijn met de wet en andere van toepassingzijnde regelgeving
Neutraliteit en integriteit gemeente
De overeenkomst met de sponsor mag in ieder geval de neutraliteit, integriteit, objectiviteit,
de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de gemeenten en
medewerkers niet schaden.
Onderwijs
Sponsoring mag niet het gevolg hebben dat het onderwijs negatief wordt beïnvloed door
bijvoorbeeld eenzijdige voorlichting te verschaffen. Het lesmateriaal en de excursies dienen
deugdelijke, objectieve informatie te verschaffen. De gemeente Dantumadiel, Dongeradeel
en Kollumerland c.a. blijven verantwoordelijk voor het Natuur en milieueducatie aanbod.
De samenwerking tussen NME-Centrum De Klyster en bedrijven mag geen nadelige invloed
hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen of op een gezonde
levensstijl van leerlingen.
Verslaglegging
De Klyster zal het gebruik van sponsorgelden en de tegenprestatie verantwoorden in haar
jaarverslag.
Tegenprestatie.
Tegenprestaties kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met perscommunicatie, vermelding
op lesmateriaal, presentjes, vermelding op de website, vermelding in mailing richting
scholen, vermelden in jaarverslag e.d. Criterium zal altijd zijn dat het een bescheiden plaats
inneemt. Richting de leerlingen zal zeer terughoudend worden omgegaan met sponsors en
naamvermelding e.d..
Sponsors
Organisaties die De Klyster willen sponsoren zullen dat over het algemeen doen vanuit
betrokkenheid met het doel en de missie van De Klyster. Daarop worden de te benaderen
bedrijven/instanties/organisaties ook uitgezocht.

Bijlage 3 Sponsorovereenkomst NME-Centrum De Klyster

Ondergetekenden:
- de burgemeester van de gemeente Dongeradeel, o.g.v. artikel 171 Gemeentewet in rechte
vertegenwoordigd door NME-coördinator M. Staal, handelend ter uitvoering van het besluit
van burgemeester en wethouders d.d. ………..;
en
- de sponsor, ……………………….. gevestigd te ………………… en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden, onder nummer
…te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door … hierna te noemen de ‘sponsor’,
Overwegende,
a. Dat NME Centrum De Klyster, een gemeentelijk samenwerkingsverband van de gemeente
Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland c.a., actief is op het gebied van natuur en
milieueducatie op een zodanig niveau, dat de vereniging haar doel, handhaving of verhoging
van dit niveau, zonder externe hulp niet tot zeer moeilijk kan realiseren.
b. Voor het verwezenlijken van haar doel onder meer financiële ondersteuning nodig heeft en
de mogelijkheid heeft om met betrekking tot haar activiteiten overeenkomsten van
sponsoring te sluiten op onderdelen als hierna omschreven.
c. De sponsor is bereid de De Klyster financieel en/of organisatorisch te ondersteunen, mits
de sponsor zich op enigerlei wijze, direct of indirect, kan profileren.
Partijen hebben met betrekking tot het voorgaande overleg gevoerd en zijn overeengekomen
als volgt:
1. De Klyster zal als tegenprestatie voor de bijdrage de naam vermelden van de sponsor in
de hierna gedetailleerd te omschrijven communicatiemogelijkheden:
- het jaarverslag
- website
- de nieuwsbrief
- het jaarprogramma
- mailings
- lesmateriaal (met dank aan … )
In indien gewenst kan in bovenstaande communicatiemogelijkheden x van x aantal pagina
advertentieruimte ter beschikking worden gesteld aan de sponsor;
Ook in de perscommunicatie zal de naam, indien het een activiteit betreft welke de sponsor
steunt, genoemd worden door De Klyster.
2. de toestemming voor het openbaar maken en verveelvoudigen door de sponsor van de
afbeeldingen van (leden van) De Klyster in het kader van activiteiten, voor zover de sponsor
hiervan gebruik wenst te maken ten behoeve van onder meer radio, televisie, video, film of
drukwerk, in de meest ruime zin des woords;
3. de toestemming tot het gebruik van de naam van De Klyster

4. het recht om een excursie onder leiding van een Klystergids te doen. Kosten en aantallen
in nader overleg te bepalen;
5. Deze overeenkomst is aangegaan voor de tijd van ................... jaar,
ingaande.............................. en eindigende ................................
6. De rechten van de sponsor voortvloeiende uit deze overeenkomst hebben uitsluitend
betrekking op de navolgende branche(s), producten, handelsnaam en merken:
a..................................................................................................................................................
b..................................................................................................................................................
7. De sponsor verplicht zich tot:
a. betaling van een bedrag van € .......... (zegge:.........................euro) in contanten/in natura,
exclusief omzetbelasting, per jaar, als bijdrage in de kosten van De Klyster bij de uitoefening
van haar activiteiten.
Dit bedrag wordt in vier driemaandelijkse termijnen van € .........bij vooruitbetaling voldaan.
Aldus overeengekomen,
De burgemeester van de gemeente Dongeradeel,
Namens dezen,

De NME-Coördinator,
M. Staal

Sponsor bedrijf,
De heer /mevr…..

