Huishoudelijk reglement stichting Sportevenementen Hellendoorn-Nijverdal
(Voor “vereniging” kan ook gelezen worden: stichtingen, organisaties, sportbonden, e.d.)

Doel stichting Sportevenementen:
Er (mede) voor zorgdragen dat er met enige regelmaat topsport evenementen plaatsvinden in de gemeente
Hellendoorn, die de gemeente ‘op de kaart’ zetten.
Subdoelstelling 1: Promotie gemeente Hellendoorn
Subdoelstelling 2: Verbeteren (top)sportklimaat in de gemeente Hellendoorn
Reglement:
-

-

-

-

-

-

Sponsoren zijn aan hun contract van drie jaar gebonden. Slechts bij faillissement of opheffing van het
bedrijf kan hiervan afgeweken worden.
Sponsoren dienen de jaarlijkse nota van de stichting binnen zes weken te voldoen.
Sponsoren krijgen de mogelijkheid een link te laten plaatsen op de website van de stichting.
Namen van de sponsoren worden genoemd op de website.
De stichting streeft er naar om minimaal 1 topsport evenement per kalender jaar naar de gemeente
Hellendoorn te halen.
De stichting speelt een faciliterende rol. De organisatie van het evenement ligt in handen van de
vereniging.
Een vereniging kan voor meerdere evenementen ondersteund worden.
Het te steunen evenement moet het predicaat topsport verdienen en minimaal landelijke uitstraling
genieten.
Het evenement moet aandacht krijgen in de landelijke pers.
In principe staat de Stichting open voor alle sportevenementen. Op voorhand zal de Stichting geen
medewerking/ondersteuning verlenen wanneer het gaat om twijfelachtige gevechtssporten of
dierenvechtsporten.
De vereniging organiseert het evenement en is verantwoordelijk voor de publiciteit.
Elk evenement wordt contractueel vastgelegd.
De vereniging neemt het op zich (als ze in aanmerking wil komen voor financiële bijdrage van de
Stichting) zoveel mogelijk te zorgen voor de tegenprestaties die de Stichting heeft afgesproken met haar
sponsoren (zie contracten).
De vereniging zorgt voor een aansprekend en representatief VIP-programma. Daarbij moet gedacht
worden aan een ontvangst in een VIP-ruimte met minimaal het aantal aan de sponsoren toebedeelde
plaatsen, representatieve catering en VIP-plaatsen om de wedstrijd te bekijken. Extra opties: Een
spreker/artiest in de VIP-ruimte en gelegenheid voor sponsoren om (een aantal) sporters te ontmoeten.
De sponsoren moeten tegen bijbetaling de mogelijkheid hebben extra (VIP)-kaarten te ontvangen.
Voor sponsoren van de Stichting moet er gelegenheid zijn om te netwerken.
De vereniging levert vooraf een voorstel voor het VIP-programma ter beoordeling voor aan het bestuur.
De Stichting betaalt de vereniging 75% van de toegezegde steun vooraf en 25% achteraf. De tweede
termijn wordt alleen betaald als aan de vooraf gemaakte afspraken wordt voldaan.
De vereniging hanteert de lijst met sponsoren van de Stichting en verzorgt de uitnodigingen voor het
VIP-programma. Het bestuur van de Stichting houdt controle op de correcte invulling. Eventueel zal door
de Stichting een concept-uitnodigingsbrief aangeleverd worden.
De vereniging mag sponsoren van de Stichting alleen benaderen voor extra sponsoring met de
uitdrukkelijke vermelding dat het evenement mede wordt ondersteund door de Stichting waarvan zij
reeds sponsor zijn.
De Stichting draagt geen verantwoording voor eventuele financiële tekorten, schades of kosten
veroorzaakt door calamiteiten of anderszins.
De Stichting draagt zorg voor een jaarlijks financieel overzicht voor haar sponsoren.
De Stichting houdt de sponsoren op de hoogte van de te houden evenementen.
Indien mogelijk wordt in de naam van het evenement de naam (of gedeelte daarvan) van de Stichting
opgenomen.
Bestuursleden worden voor drie jaar aangesteld. Herbenoeming voor telkens drie jaar is mogelijk.
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