
 

       

 

Sponsorovereenkomst tussen Stichting Naobuur en …..                logo Naobuur hier 

  

De stichting Naobuur gevestigd te Vledder en ingeschreven in het handelsregister 

van de KVK te Zwolle onder nummer 73568236, hierna te noemen "de stichting"  en   

………………………………………..…………..………… ondernemer te  ….…..…………………………………………... ,  

hierna te noemen “de sponsor” verklaren een overeenkomst voor sponsoring van de 

stichting te hebben gesloten.    

De overeenkomst wordt aangegaan voor de jaarlijkse exploitatie van de Naobuurbus 

en geldt voor min. 1 jaar. Er is sprake van een stilzwijgende verlenging per jaar, tenzij 

de sponsor aangeeft dat niet te willen.  

 

De bus gaat rijden voor de kwetsbare vaak oudere mens in Wilhelminaoord, 

Frederiksoord, Boschoord, Doldersum, Vledderveen, Zorgvlied, Wapse, Wapserveen, 

Nijensleek, Vledder en Wateren. Zij kunnen dan gemakkelijker en met veel aandacht 

en ondersteuning, naar die activiteit waar behoefte aan is: supermarkt, kapper, 

bijeenkomsten in de verschillende dorpshuizen, gemeente- of ziekenhuis, prikpoli, 

café of restaurant, etc. 

De ritten worden georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers uit bovenstaande 

dorpen. 

  

De overeenkomst houdt in dat de sponsor kiest uit de onderstaande 

mogelijkheden (graag aankruisen welke keuze gemaakt wordt) : 

◼ een bedrag ter grootte van €150 voor de jaarlijkse exploitatie van de 

Naobuurbus 

◼ een bedrag ter grootte van €250 voor de jaarlijkse exploitatie van de 

Naobuurbus 

◼ een bedrag ter grootte van €500 voor de jaarlijkse exploitatie van de 

Naobuurbus 

◼ anders: een hoger (of lager) bedrag: €…….. 

 



◼ of een bijdrage om niet, bijv. het onderhoud van de bus, de brandstof, de 

publiciteit, of anderszins. Omschrijving 

daarvan:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………. 

 

Als tegenprestatie kan de ondernemer kiezen voor een reclame-uiting die op 

de bus aangebracht gaat worden. Voor een bedrag t/m €250 is de sticker 

relatief klein. Daarboven, alsmede voor de bijdrage om niet is de sticker groot. 

Is deze sticker niet gewenst, geef dat dan hierbij aan: 

◼ wel/ geen sticker 

 

Jaarlijks zal stichting Naobuur een bijeenkomst organiseren voor alle sponsoren 

om met elkaar te evalueren hoe het gaat, waar verbetering in aangebracht kan 

worden en hoe we als gezamenlijke partijen de bus nog beter kunnen benutten.  

 

De sponsor verplicht zich hiermede tot de betaling van een bedrag van €  …………….….…   

per jaar per bank op rekeningnr. NL77 RABO 0302 0930 44 t.n.v. Stichting Naobuur te 

Vledder. De sponsor krijgt hiervoor een factuur te betalen voor 1 mei van elk 

kalenderjaar dat deze overeenkomst geldt.   

 

In tweevoud opgemaakt te ………………………............……………dd … …………………..……………….………….  

  

Handtekening:                 Handtekening:  

  

  

  

Namens ………………………………....…………….   Namens stichting Naobuur Vledder e.o.   

  

naam ……………………………………….…………..                naam  ……………………………….…………….     

 

NB : De sponsor is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde digitale bestanden. t.b.v. de reclame-

uitingen.   


