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1. INLEIDING 

Sponsoring is voor een stichting als de onze van zeer groot belang.  

De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring geven Fietsmaatjes Borne (FMB)  

de mogelijkheid om goed onderhoud te plegen op de fietsen en te kunnen groeien door de aanschaf van 

meerdere duo-fietsen. En daarmee in verhouding de organisatie goed te laten verlopen.  

Uiteindelijk komt dit de uitstraling en de levendigheid van Borne, de stichting en de inwoners ten goede.  

Een levendige FMB trekt meer gasten en vrijwilligers, met als resultaat meer zichtbaarheid voor de 

sponsoren. Zo werken de sponsorgelden als een kloppend hart binnen de stichting.  

Dit is het sponsorbeleid van FMB. Dit beleid is geschreven om alle sponsormogelijkheden binnen de 

stichting zichtbaar te maken voor sponsoren en om ervoor te zorgen dat er voor het bestuur en de 

sponsorcommissie een duidelijke richtlijn is bij het werven van sponsoren.  

Het sponsorbeleid geeft ook inzicht in wat de sponsor van de stichting mag verwachten. Door deze 

zichtbaarheid en duidelijkheid te bieden hoopt het bestuur de sponsoring zowel in kwantiteit als in 

kwaliteit goed te organiseren. Dit sponsorbeleid bevat onder andere korte omschrijvingen van de 

verschillende vormen van sponsoring. Daarnaast staat er in hoofdstuk 9 ‘Uitwerking en toelichting 

sponsormogelijkheden’ een overzicht van de verschillende sponsorvarianten en de bijbehorende 

voorwaarden. In sponsorovereenkomsten zal naar dit document worden verwezen.  

Wij verwachten dat onze sponsoren een overeenkomst aangaan, niet alleen om hun eigen 

naamsbekendheid te vergroten, maar zeker ook om hun maatschappelijke betrokkenheid in de 

gemeenschap te vergroten.  

Het bestuur zal alles in het werk stellen om de eer en goede naam van de sponsoren hoog te houden en 

de uitstraling van Fietsmaatjes Borne, correct en sfeervol te houden. Dit om ervoor te zorgen dat de 

stichting het waard blijft om als sponsor te steunen. 

Als u, als sponsor, een voorstel heeft dat niet in dit document staat vermeld, kunt u dit te allen tijde 

bespreekbaar maken bij het bestuur. Wij staan u graag te woord en zullen uw voorstel met uiterste zorg 

behandelen.  

Wij hopen dat dit document voldoende duidelijkheid biedt, maar vooral uitnodigend genoeg is om met 

elkaar in gesprek te komen over de diverse mogelijkheden om FMB te steunen.  

 

Bestuur Stichting Fietsmaatjes Borne 
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2. INTRODUCTIE FIETSMAATJES BORNE  

Fietsmaatjes Borne (hierna te noemen FMB) is een ideële organisatie zonder winstoogmerk. Het vrijwillig 

bestuur bestaat uit vijf leden en vormt samen met twee coördinatoren gasten/vrijwilligers, één 

coördinator technisch onderhoud, één coördinator Communicatie en PR het lokale team.  

Daarnaast heeft de stichting vrijwilligers die met gasten gaan fietsen. Gast en vrijwilliger vormen 

Fietsmaatjes en maken samen op een duo-fiets met elektrische ondersteuning tochten in het mooie 

Twentse landschap.  De gast mag meetrappen maar hoeft dat niet. 

De stichting wil dit verwezenlijken door sponsoring, donaties en andere vormen van giften en/of 

ondersteuning.  

Besloten is het onderstaande beleid hiervoor te formuleren en definities vast te stellen. Ten behoeve van 

de uitvoering hiervan wordt een sponsorcommissie ingesteld.  

 

De sponsorcommissie bestaat uit twee vaste leden. Daarnaast kunnen verschillende vrijwilligers aan de 

commissie deelnemen. De coördinator Communicatie en PR wordt afhankelijk van de agenda, incidenteel 

door het bestuur uitgenodigd.  

Het sponsorbeleid valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 

 

FMB is in Borne herkenbaar met vast logo en eigen kleuren welke passen bij Borne. 

FMB is aangesloten bij Fietsmaatjes.NL en heeft daarmee ook een landelijke uitstraling. 

FMB is de eerste Overijsselse stichting.  

 

3. DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN FMB 

Het doel van FMB is, inwoners van Borne die nog graag fietsen maar dat om wat voor reden dan ook niet 

meer zelfstandig kunnen, fietstochten aan te bieden. Ook voor inwoners die in een isolement dreigen te 

raken of zijn geraakt en op zoek zijn naar ontmoeting kan FMB betekenis vol zijn. Misschien als gast, 

mogelijk als vrijwilliger.  

De fietstochten hebben positieve effecten voor gasten, vrijwilligers en mantelzorgers. 

Voor gasten betekent dit o.a. ze buitenlucht ervaren, op plekken komen waar ze anders niet gemakkelijk 

meer komen, met verhalen thuiskomen, in beweging komen, of kunnen genieten van een kopje koffie of 

drankje op een terras. Ze krijgen het gevoel dat ze ertoe doen, komen uit het isolement en ervaren dat er 

mogelijkheden zijn. 

 

Voor de vrijwilligers is het een zinvolle tijdsbesteding, ze zijn in beweging en zijn buiten, andere contacten 

en kijken anders naar de omgeving. Het levert een voldaan gevoel op, dat ze een maatschappelijke 

bijdrage kunnen leveren. 

 

De mantelzorger krijgt tijd voor eigen activiteiten, een moment van rust en krijgt een partner terug die 

gefietst heeft en buiten is geweest. Het levert ook een gevoel op dat er ondersteuning is en kan de stress 

verlagen. 
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FMB zorgt voor een mooie en gezonde buitenactiviteit die er zeker toe doet.  

Dit alles onder het motto: 

Fietsmaatjes Borne maakt mensen blij! 

Wij zijn er voor jong en oud. 

4. CONTACTGEGEVENS FMB 

Stichting Fietsmaatjes Borne 

Secretariaat: Hans Kamphuis  mobiele nummer : 06 57313535 

Adres: Prieel 10, 7623 PA Borne 

E-mail: info@fietsmaatjesborne.nl  

Website: www.fietsmaatjesborne.nl    

Rekeningnummer: Rabobank - NL 79 RABO 0372 6277 22 

5. BELEID 

 Het zoveel als nodig gelden inzamelen, gespreid over een langere periode. 

 Het imago “Ieder mens heeft behoefte aan en recht op bewegen, frisse lucht en contact met 

medemensen” uitdragen bij toekomstige en bestaande donateurs en sponsoren 

 Het erop toezien dat de duo-fiets geen reclamebord/uiting wordt of volgeplakt wordt met stickers. 

Voor incidentele, tijdelijke, gevallen is dit na besluit bestuur mogelijk 

 Erop toezien dat de uitingen in lijn zijn met de uitgangspunten en doelstelling van de stichting 

 Alles waar dit beleid (nog) niet in voorziet wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur 

 

6. TAKEN SPONSORCOMMISSIE 

De sponsorcommissie bestaat uit een twee personen. De coördinator van de sponsorcommissie maakt 

onderdeel uit van het bestuur van FMB.  

De sponsorcommissie verzorgt het sponsorplan en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.  

Er zal een actuele administratie rond de sponsorcontracten worden gevoerd. Daarnaast zal in 

samenwerking met bestuur voor naleving van contracten worden gezorgd.   

Twee keer per jaar (januari en juni/juli) is er een terugkoppeling van de commissie aan het voltallig 

bestuur over stand van zaken. Het is tevens de denktank als het gaat om nieuwe vormen van sponsoring.  

Samenstelling sponsorcommissie FMB  

 Penningmeester:  Corrie van Daalen, email: info@fietsmaatjesborne.nl 

 Bestuurslid : André Straatsma, email: info@fietsmaatjesborne.nl 

De sponsorcommissie heeft de volgende taken: 

 Overzicht donateurs/sponsoren, contracten beheren en nakomen van afspraken en opvolging 

 Fondsen benaderen 

 Adviseren en vraagbaak zijn voor sponsoring aan de stichting FMB 
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 Jaarlijks zorgdragen voor een goede balans in het werven van donaties en waar deze donaties aan 

besteed gaan worden. Dit moet afgestemd zijn op de (meerjaren) begroting; zodat hier over 

gerapporteerd kan worden aan het bestuur van FMB 

 Regelmatig terugkoppeling van commissie aan voltallig bestuur over stand van zaken     

 Terugkoppelen aan donateurs/sponsoren over de daadwerkelijk besteding als dat is afgesproken. Als 

daar geen afspraken over zijn gemaakt een bedankbrief sturen. 

 Met coördinator Communicatie en PR FMB wordt regelmatig afgestemd over bovenstaande 

onderwerpen 

 Sponsoren betrekken bij evenementen, activiteiten en (pers)momenten, afhankelijk van vastgestelde 

afspraken in sponsorovereenkomst.  

7. MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN 

FMB doet een appél op bedrijven, instanties en particulieren om de stichting, in het kader van 

maatschappelijk ondernemen, te steunen door middel van sponsoring of donaties.  

Zo kan een solide lange termijn financiering van de FMB-activiteiten in de gemeente Borne bewerkstelligd 

worden en wordt een bijdrage geleverd aan de inclusieve maatschappij. 

FMB heeft de ANBI-status. Bedragen kunnen (soms) door de gevers afgetrokken worden van het 

belastbaar inkomen of winst. Wanneer er een schenking wordt gedaan na het overlijden noemen wij dit 

ook een donatie.  

8. TEGENPRESTATIES FMB  

De tegenprestatie van FMB voor uw support, financieel of op andere wijze, zijn afhankelijk van uw 

bijdrage en uw wensen. In alle gevallen worden gemaakte afspraken vastgesteld in een overeenkomst 

welke door beide partijen wordt ondertekend. Op deze wijze is te allen tijde duidelijk wat we elkaar 

bieden en van elkaar verwachten.  

 Stichting FMB heeft de ANBI status  

 Vermelding van uw merknaam / logo op onze website 

 Vermelding van uw merknaam / logo bij presentatie van een nieuwe fiets in persbericht en  

onze eigen berichten op sociale media 

 Vermelding in onze halfjaarlijkse (digitale) nieuwsbrief 

 Uitnodiging bij het in gebruik name van een nieuwe fiets 

 Uitnodiging in jaar van sponsoring voor activiteit 

 Vermelding van uw naam of indien gewenst anoniem, op onze website op de pagina:  

‘Vrienden van Fietsmaatjes Borne’ 

 Uitnodigingen voor mogelijke evenementen 

 Uitnodiging tot eenmalig fietstochtje (max 1,5 uur); De duo-fiets ervaren samen met een 

fietsvrijwilliger 
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9.UITWERKING EN TOELICHTING SPONSORMOGELIJKHEDEN 

A. GAAN FIETSEN 

Aandeel in aanschaf nieuwe Duo-Fiets 
Prijsstelling 2021: € 13.000 
A - GAAN FIETSEN A1 ½ fiets € 6.500 Eenmalig 

A2 1/5de fiets € 2.600 Eenmalig 
A3 1/10de fiets € 1.300 Eenmalig 
A4 Naar wens > € 1.300 Eenmalig 

Onze tegenprestaties: 

 Vastgestelde afspraken in sponsorovereenkomst (stichting heeft ANBI status) 

 Vermelding van uw merknaam/logo op onze website 

 Vermelding van uw merknaam/logo bij presentatie van een nieuwe fiets in persbericht en onze 

eigen berichten op sociale media 

 Vermelding in onze halfjaarlijkse (digitale) nieuwsbrief 

 Uitnodiging bij in gebruik name van de fiets 

 Uitnodiging in jaar van sponsoring voor activiteit 

 

B. BLIJVEN FIETSEN 

Onderhoud en verzekering van de fietsen 
Begroot per jaar, per fiets circa € 600 
B - BLIJVEN FIETSEN  B1 250 per jaar Periode van 3 jaar 

B2 200 per jaar Periode van 5 jaar  
B3 Afspraken op maat  Langlopend 

Onze tegenprestaties: 

 Vastgestelde afspraken in sponsorovereenkomst (stichting heeft ANBI status) 

 Vermelding van uw merknaam / logo op onze website 

 Vermelding van uw merknaam bij presentatie van een nieuwe fiets in persbericht en onze eigen 

berichten op sociale media 

 Vermelding in onze halfjaarlijkse (digitale) nieuwsbrief 

 Uitnodiging voor activiteiten en mogelijke evenementen   

 

C. BLIJ MET FIETSMAATJES BORNE 

Word onze vriend 
C - BLIJ MET FMB C1 25 Automatische incasso 

Jaarlijks opzegbaar 
C2 50 Automatische incasso 

Jaarlijks opzegbaar 
C3 Eigen bijdrage >25 Automatische incasso 

Jaarlijks opzegbaar 
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Onze tegenprestaties: 

 Vermelding van uw naam, of indien gewenst anoniem op onze website op de pagina: Vrienden 

van Fietsmaatjes Borne  

 Ontvangst van de halfjaarlijkse (digitale) nieuwsbrief 

 Uitnodigingen voor mogelijke evenementen 

 Bij aanvang: uitnodiging tot éénmalig de fiets ervaren door te fietsen met een fietsvrijwilliger 

D. BLIJ MET FMB, zonder verdere verplichtingen 

Wij zijn geholpen met elke financiële bijdrage! 
D - BLIJ MET FMB, zonder 
verdere verplichtingen 

   
   

 

Wij zijn geholpen met elke financiële bijdrage! Draagt u FMB een warm hart toe en wilt u eenmalig ons 

ondersteunen dan kan uiteraard. U kunt uw bijdrage storten op Rabobankrekening: NL 79 RABO 0372 

6277 22 t.n.v. Fietsmaatjes Borne 

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen: volg en link onze facebookpagina en abonneer u op de 

digitale nieuwsbrief (2x per jaar) via de website.  

E. MAATWERK 

Ondanks de uitgebreide optielijst aan sponsormogelijkheden, kan het natuurlijk zo zijn dat u als potentiële 

sponsor van FMB een ander idee of andere wens heeft. Graag bespreken wij uw wensen of mogelijkheden 

en verkennen we samen hoe we deze het best kunnen realiseren. 

Laat het ons weten en we nemen direct contact met u op.  

Sponsorovereenkomst  

In alle gevallen waarin u en FMB tot sponsoring afspraak komen, zal deze worden vastgelegd in een 

zogenaamde sponsorovereenkomst. Op deze manier maken we voor beide samenwerkingspartners 

volstrekt duidelijk wat we hebben afgesproken. De sponsorovereenkomst zal ondertekend worden door u 

en de voorzitter van FMB.  

Op alle sponsorovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. In de bijlage vindt u een 

voorbeeld overeenkomst.  

Eigendom  

Alle artikelen die op basis en behulp van sponsoring worden aangeschaft, zijn en blijven eigendom van 

FMB. 

BIJLAGE  

Voorbeeld sponsorovereenkomst      
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Bijlage bij sponsorbeleidsplan  

 

 

Sponsorovereenkomst  

Stichting Fietsmaatjes Borne heeft in  haar sponsorbeleid richtlijnen vastgelegd voor de 
sponsorcommissie en het bestuur bij het werven van sponsoren. Het beleid geeft ook inzicht in wat 
de sponsor van onze stichting mag verwachten. Door zichtbaarheid en duidelijkheid te bieden wil het 
bestuur haar sponsoring zowel kwantitatief als kwalitatief goed organiseren. Het volledige 
sponsorbeleid staat, op onze website www.fietsmaatjesborne.nl . 

Stichting Fietsmaatjes Borne ontvangt een donatie van een sponsor en legt met deze 
sponsorovereenkomst de gemaakte afspraken vast.  
********************************************************************************** 
…..<invullen naam sponsor>…..wil een donatie doen aan Fietsmaatjes Borne en heeft gekozen voor 
het sponsorpakket : 
……< invullen naam pakket en pakketnummer en bedrag> …..   
….<+  bijbehorende tegenprestaties volgens sponsorbeleid, indien gewenst>…. en/of …< eventueel 
aanvullende of aangepaste tegenprestaties c.q. afspraken.…>   
**********************************************************************************  
De hiervoor genoemde sponsor zal het toegezegde bedrag, na tekenen overeenkomst, binnen 2 
weken op bankrekening : NL79 RABO 0372 6277 22  t.n.v. Fietsmaatjes Borne overmaken. 

Stichting Fietsmaatjes Borne heeft een ANBI status  
Wij bedanken de sponsor voor de bijdrage in het mogelijk maken van een levendige Stichting 
Fietsmaatjes Borne.   

 

De ondergetekenden komen overeen, de in deze sponsorovereenkomst gemaakte afspraken, na te 
komen.  
 

Ondergetekenden : 

….<naam sponsor vermelden>…                                     Voorzitter Fietsmaatjes Borne   

………………………………………………..   J.H.M. Kamphuis    

Datum :        Datum :   

 

Handtekening :      Handtekening : 

 

………………………………………………..   ………………………………………………………  


