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Algemeen 
Jaarlijks ontvangen wij veel aanvragen voor sponsoring. Deze aanvragen kunnen we indelen in een 
aantal categorieën, waarvan we vanaf heden het volgende onderscheid hanteren: 

1) Aanvragen algemeen = Holding 
2) Aanvragen van gemeenten (direct) = AIR 
3) Aanvragen van bedrijven/instellingen = BAU/Bega 
4) Meerlandenfonds = Holding 
5) Aanvragen overig = - 

 
Handelwijze protocol 
 
1) Aanvragen algemeen (corporate) 
Sponsoraanvragen worden toegekend als deze het corporate-imago van De Meerlanden 
ondersteunen/versterken. Aanvragen moeten derhalve een maatschappelijk karakter hebben. Als 
deze aanvragen (ook) aan commerciële dienstverlening zijn gekoppeld, wordt doorverwezen naar 
sub. 3: bedrijven/instellingen. 
De Algemeen Directeur (AD) beslist over de toekenning. Het maximum bedrag is € 5.000,= per jaar, 
per evenement. Jaarlijks wordt niet meer dan € 20.000,= uitgekeerd. Langjarige verbintenissen 
worden niet aangegaan. Kleinere aanvragen van maatschappelijke organisaties worden behandeld 
via het Meerlandenfonds.  
 
2) Aanvragen van gemeenten 
Het komt zelden voor dat gemeenten een sponsor-aanvraag doen. Uitzondering zijn (o.a.) NMCH en 
Ride for the Roses. Beide hebben echter een corporate-uitstraling en worden derhalve onder punt 1 
gerangschikt.  
Het komt wel voor dat er sponsoraanvragen komen van activiteiten die binnen de gemeenten 
plaatsvinden (voorbeelden hiervan zijn de Bloemencorso, harddraverij Lisse etc.). De Directeur 
Publieke Sector beoordeelt of dit bijdraagt aan een van de speerpunten van De Meerlanden “Meer 
betrokken in buurten en wijken:. Insteek is dan dat De Meerlanden een bijdrage kan leveren, echter 
zoveel mogelijk via inzet van personeel en materieel. De kosten voor inzet materieel en personeel 
worden gemonitord en komen ten laste van het jaarlijkse budget sponsorgelden voor de Publieke 
Sector. 
 
Aanvragen dienen de binding met de aanvragende gemeente te versterken. 
Aanvragen van ambtenaren worden niet gehonoreerd. Iedere aanvraag vanuit een gemeente wordt 
beoordeeld door de Directeur Publieke Sector (DPS). Deze functionaris kan toewijzen, afwijzen, 
nader overleg zoeken of verwijzen naar het Meerlandenfonds. Het maximumbedrag is € 1.000,= per 
jaar per evenement. Jaarlijks wordt niet meer dan € 10.000,= uitgekeerd. 
 
3) Aanvragen van bedrijven/instellingen 
Sponsoraanvragen van bedrijven c.a. worden alleen toegekend als deze gekoppeld zijn aan een 
aanwijsbaar commercieel belang. Sponsoring vindt plaats in de vorm van dienstverlening, tenzij de 
aard daarvan dit niet toelaat. 
Langjarige sponsorcontracten worden niet aangegaan, tenzij ook de commerciële dienstverlening 
langjarig is afgesproken. 
Voor bedragen tot € 1.000,= (op jaarbasis) is de Directeur Bedrijven (DB) bevoegd. Daarboven is 
toestemming nodig van de Algemeen Directeur. Het maximumbedrag is € 2.000,= per evenement. 
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Het maximum sponsorbedrag per jaar bedraagt € 30.000,=. Als de sponsor-aanvraag een verband 
heeft met de commerciële dienstverlening wordt deze niet toegekend. D.w.z. de sponsoring is geen 
verkapte korting op het tarief, maar moet een maatschappelijk doel dienen. 
 
4) Meerlandenfonds 
Het Meerlandenfonds kent jaarlijks in oktober/november bedragen uit tot € 1.500,= per organisatie 
aan goede doelen en verenigingen in onze regio. De procedure daarvoor is vastgelegd in de 
statuten van de Stichting Meerlandenfonds. Per jaar wordt maximaal € 50.000,= toegekend. Het 
Stichtingbestuur beslist over de toekenning. 
 
5) Meerwinkel 
De Meerwinkel is de kringloopwinkel van De Meerlanden. Naast het verkopen van tweedehands 
producten worden hier ook fietsen opgeknapt. Door en met vrijwilligers worden de ingeleverde 
fietsen bij de milieustraten weer rijklaar gemaakt. In dit proces scholen de vrijwilligers ook 
medewerkers van de AM-groep, zodat zij leren fietsen te repareren. De opbrengsten van het 
verkopen van fietsen wordt voor 50% besteed aan goede doelen. Per doel wordt er maximaal € 
1.000,= per jaar toegekend. Uitkering van een hoger bedrag vindt altijd plaats in overleg met de 
Directeur Publieke Sector. De selectie van deze doelen wordt bepaald door de manager van De 
Meerwinkel in overleg met de vrijwilligers en wordt voorgelegd aan de Directeur Publieke Sector. 
 
6) Aanvragen overig 
Aanvragen die niet toe te rekenen zijn aan bovenstaande categorieën worden van geval tot geval 
beoordeeld door de Algemeen Directeur of Directeur Publieke Sector. Daarbij wordt zoveel als 
mogelijk gehandeld in de geest van de wel-gecategoriseerde aanvragen. Voor de categorie “overig” 
geldt hetzelfde maximum als geldt voor 2: gemeenten.  
 
Communicatie 
De afdeling Communicatie ontvangt van iedere gehonoreerde sponsoraanvraag bericht. Zo kan zij 
publiciteit rondom de sponsoractiviteit verzorgen. 
 
Schema 
 
Categorie Max/evenement Jaarbedrag Bevoegd Opmerking 
Algemeen 5.000 20.000 AD  
Gemeenten 1.000 10.000 DPS Niet via 

ambtenaren 
Bedrijven 2.000 30.000 < 1.000 DB 

> 1.000 AD 
Commercieel 
belang 

Meerlandenfonds 1.500 50.000 Bestuur Stichting - 
Meerwinkel 50% opbrengst max. 3x per jaar Meerwinkel, DPS - 
Overig 1.000 10.000 AD 

DPS 
Van geval tot 
geval beoordelen 
in de geest van 
dit protocol 
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