Stichting Vrienden van het SBO
Sponsor- en fondsenwervingsbeleid
Algemene inleiding
Dit document bevat het beleidsplan voor de Vrienden van het SBO te Hellevoetsluis voor
de periode van 2013 e.v. Allereerst geeft het beleidsplan richting aan het bestuur van de
stichting Vrienden van het SBO, omdat hierin de lijnen worden vastgelegd voor de
planvorming van de komende periode. Het beleidsplan is richtinggevend voor het
bestuur bij het maken van noodzakelijke keuzen. Daarnaast heeft het Bestuur van de
stichting Vrienden van het SBO periodiek (ca. 2 x per jaar) overleg met de Raad van
Toezicht van het SBO en geeft deze inzicht in de geplande activiteiten. Op deze wijze
wordt de betrokkenheid van de leden van het Raad van Toezicht met hun specifieke
kennis en ervaring bevorderd en wordt het mogelijk gemaakt om ondersteuning te geven
bij de uitvoering van de diverse activiteiten. Een ander belangrijk voordeel van dit
beleidsplan is dat het verhelderend kan werken voor externe organisaties zoals
subsidieverstrekkers, sponsoren en donateurs.
Dit beleidsplan kan tevens worden gezien als een missie naar een concreet plan dat als
basis dient voor een jaarlijks activiteitenplan met daaraan gekoppeld de begroting. De
aldus behaalde resultaten worden gepresenteerd in het activiteitenverslag

Sponsors krijgen en behouden
Het werven van sponsoren of fondsen geschiedt door persoonlijke benadering, hetzij
anders wordt aangegeven. Sponsoring is een zakelijke overeenkomst gericht op profijt
voor beide partijen, waarbij de sponsor (een persoon, bedrijf of instelling), een project
van het SBO ondersteunt met een financiële bijdrage of een in natura.
Jaarlijks worden de sponsoren door of namens het bestuur persoonlijk op de hoogte
gesteld van het door hen gesponsorde project, waarbij voortgang en behaald resultaat
wordt besproken, zodat duidelijk gemaakt kan worden aan de sponsor wat de
samenwerking betekent voor de nabije periode.

De tegenprestatie
Een bijdrage van een sponsor is niet vrijblijvend. In het algemeen zal de stichting
vrienden van het SBO of het SBO een tegenprestatie leveren die in verhouding staat tot
de geleverde bijdrage, een en ander volgens een schriftelijk vastlegging van beoogd doel
en te verwachten resultaat. Tenzij er bij de sponsoring geen afspraken zijn gemaakt over
specifieke bestemming.
Jaarlijks is er een evaluatie tussen de Sponsor en het bestuur van de Vrienden van het
SBO over de geleverde prestaties en krijgt de sponsor een verslag toegezonden.

Projecten
Alle gesponsorde projecten worden duidelijk omschreven worden, zodat het voor de
sponsor duidelijk is in welk project of in welk deel hiervan een bijdrage word geleverd.

