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Bijlage 1 bij Sponsorovereenkomst 

De overeenkomst: 

Artikel 1 De overeenkomst 

De sponsor en Stichting de woerkumse week zijn overeengekomen dat: 
a. SDWW als doel heeft de inwoners van Woudrichem en de directe omgeving  te vermaken 
d.m.v. activiteiten die de verschillende leeftijden en doelgroepen bij elkaar te brengen. Dit 
wordt gedaan door een zeer diverse week/dag die mede afhankelijk is van externe 
ondersteuning op vrijwillige basis.  

b. De sponsor bereid is goederen te leveren aan de SDWW opdat:  
> sponsor indirect een bijdrage levert aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid;  

> SDWW de bijdrage van de sponsor erkent, zoals omschreven in deze overeenkomst.   

Artikel 2. Ontbinding  
1. Partijen zijn bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang middels aangetekend 
schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien een wederpartij handelt in strijd met een 
der verplichtingen uit deze overeenkomst en dit verzuim niet herstelt binnen een redelijke 
termijn na daartoe door de andere partij schriftelijk te zijn aangemaand;  
2. De overeenkomst kan door een van de partijen wordt opgezegd volgens lid 1 van dit 

artikel als gevolg van verwijtbaar handelen. De sponsor heeft in dit geval geen recht op 

restitutie van de gesponsorde goederen voor het betreffende kalenderjaar. 

Artikel 3. Uitoefening rechten  
Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal het de partijen niet langer 
zijn toegestaan om de rechten, welke ieder van hen aan deze overeenkomst kan ontlenen, 
op enigerlei wijze uit te oefenen.  
 
Artikel 4. Toepasselijk recht  
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
 
Artikel 5. Verplichtingen Sponsor  
Sponsor:  
a. Onderschrijft het algemene beleid van de SDWW – zoals omschreven in de statuten en;  

b. Kan geen invloed doen gelden op het beleid van de SDWW;  

c. Respecteert de SDWW Gedragscode;  
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 Artikel 6. Verplichtingen SDWW  

De SDWW draagt zorg voor:  
a. Versturen van de SDWW Nieuwsbrief naar de sponsor (2x per jaar);  

b. Vermelden van sponsor in SDWW (financieel) jaarverslag;  

c. Vermelding van de sponsor tijdens het evenement, de frequentie hiervan hangt af van de 
hoogte van het sponsorbedrag. In de bijlage staat een tabel die aangeeft welke manier van 
vermelding bij dit contract horen. Het nummer wat bij dit contract hoort staat hieronder 
aangevinkt.   

 

o Brons   Sponsorbedrag tot €100,-  

o Zilver   Sponsorbedrag tot €250,-  

o Goud   Sponsorbedrag tot €500,-  

o Platinum  Sponsorbedrag vanaf €500,- 

 

 vermeldings middel 

Sponsorbedrag  1 2 3 4 5 

Tot  €100 x x    

Tot €250 x x x   

Tot €500 x x x x  

Vanaf €500 
x x x x x 

 

Overzicht vermeldingsmiddelen  

Vermelding 1 Uw bedrijf wordt vermeld op onze social media platforms (Facebook en Instagram) 

en u wordt vermeld op onze sponsorpagina op de website. 

Vermelding 2 Uw logo wordt vermeld op het evenemententerrein.     

Vermelding 3 Uw logo komt op de startpagina van onze website.  

Vermelding 4 Uw eigen vlag/banner wordt zichtbaar gemaakt op het evenemententerrein. (Deze 

dient u zelf aan te leveren)  

Vermelding 5 Uw logo wordt vermeld op de algemene poster die verspreid wordt in Woudrichem 

en zijn directe omgeving.  

Uw logo komt op de startpagina van onze website.   


