Protocol SPONSORING
op Kbs De Werft
Doel:
•

middels sponsoring ruimte te creëren om schoolse zaken financieel wat meer armslag te
geven.

Waarom:
•

door de reeks van bezuinigingen van de afgelopen jaren en door het teruglopen van het
leerlingaantal wordt de financiële basis steeds minder. De school wordt gedwongen om alle
uitgaven kritisch te bekijken. Op zich is dit goed, maar we zien dat bepaalde ontwikkelingen
hierdoor stagneren. Sinds een aantal jaren is de mogelijkheid tot sponsoring een reële optie
om wat meer financiële armslag te krijgen.

Hoe:
•

Potentiële kandidaten worden uitgenodigd om (kleinschalige) projecten financieel te
adopteren.

Wat:
•

Er zijn drie vormen van sponsoring mogelijk:
o de “materiële” sponsoring: Hierbij denken we aan het beschikbaar stellen van
materialen zoals papier, handvaardigheidmaterialen etc.
o de “praktische” sponsoring: Hierbij denken we dat uw bedrijf / instantie de
mogelijkheid biedt om praktische zaken aan te pakken zoals het glazenwassen, het
onderhouden van (en gedeelte) van een tuin etc.
o de “financiële” sponsoring: Hierbij denken we bv. aan het sponsoren van een editie
van de schoolkrant, de sportdag, de schoolkalender, het schoolkamp, het jaarlijks
schoolfeest etc.
Indien er zich grotere sponsoren melden, dan zijn ook grootschalige projecten mogelijk.
Hierbij denken we aan het uitbreiden van de bibliotheek, documentatiecentrum,
mediatheek, aankleding van de school, aanschaf van buitenspelmateriaal etc.

Wie:
•

In principe mogen alle bedrijven inschrijven op een project. De directie is verantwoordelijk
en gemachtigd om te bepalen of sponsors ook combineren met de doelgroep
(basisschoolpopulatie).

Wanneer:
•

Jaarlijks wordt de mogelijkheid aangeboden aan het begin van het schooljaar. Eventuele
sponsoren kunnen zich melden bij de leerkracht/directie, zodat een afspraak voor een
intakegesprek gemaakt kan worden. Beloning: Als tegenprestatie zal uiteraard de naam en/of
het logo van het bedrijf,- indien gewenst - bekend worden gemaakt in bv. de schoolkalender
en de schoolwebsite.
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