Sponsorbeleid Slump Catering & Events
Dagelijks ontvangen wij vele verzoeken om een evenement, een vereniging, activiteit of goed doel te
sponsoren. Het centrale uitgangspunt is niet sponsoren om te sponsoren. Sponsoren is keuzes maken,
bewuste keuzes. We hebben een beperkt sponsorbudget dat we gericht inzetten.
Veel van onze klanten zijn lid van een vereniging of actief in een groep/stichting die een maatschappelijk
doel wil bereiken en die best een financiële bijdrage kan gebruiken. Echter als we de ene groep klanten een
plezier doen door geld te geven, dan moeten we voor andere klanten hetzelfde doen. Want al onze klanten
zijn even belangrijk.
En hoe goed de doelstellingen van de organisatoren ook zijn, wij kunnen de meeste verzoeken niet
honoreren. Daarom kiezen wij ervoor om een aantal sociaal maatschappelijke op de mens gerichte
activiteiten voor een langere periode te onder steunen. Hiermee voorkomen we dat de beschikbare
middelen versnipperen over veel en verschillende projecten.
Wij ondersteunen bij voorkeur projecten, activiteiten of evenementen in directe relatie tot onze
activiteiten in catering.
Wij stellen de volgende voorwaarde aan elke sponsorbijdrage:
•
Slump Catering & Events sponsort uitsluitend projecten, activiteiten of verenigingen binnen ons
werkgebied.
•
De sponsoring moet verbonden zijn aan (een van) de 3 sponsorgebieden waarop Slump Catering &
Events zich richt: sport, cultuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen*.
*Gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische
randvoorwaarden.
•
Sponsoring moet in lijn staan met de merkwaarden van Slump Catering & Events:
ondernemend, lokaal en professioneel.
•
Slump Catering & Events sponsort activiteiten of partijen die ons de mogelijkheid bieden ons
relatienetwerk te onderhouden en versterken en/of bijdragen aan het creëren van
werkgelegenheid voor onze doelgroep.
•
Er moet voldoende tijd zitten tussen het moment van aanvraag en de activiteit (minimaal 10 weken
van te voren).
•
Er dient duidelijk te worden aangegeven wat de te leveren prestatie is van beide partijen.
Slump Catering & Events ondersteunt géén:
•
Individuen
•
Projecten met een religieus of politiek karakter
•
Studiereizen
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•
•
•

Studentenverenigingen
Evenementen met vooraf bekende (voedsel)veiligheidsrisico's of met schadelijke gevolgen voor
omgeving of milieu
Projecten waarbij de donatie een sluitpost op de begroting vormt

Sponsoraanvraag
Voldoet uw sponsorverzoek aan deze voorwaarden? Stuur dan uw e-mail naar
moniek@welkombijslump.nl. Wij zullen u daarna zo binnen 10 weken berichten of wij uw aanvraag kunnen
honoreren.

SLUMP CATERING & EVENTS • HET RISTER 11 • 8314 RD • BANT • T 0527 27 43 27 • INFO@WELKOMBIJSLUMP.NL •
WWW.WELKOMBIJSLUMP.NL
• K.V.K. NR. 39038425 • BTW NR. 8154 81 603 B01 • IBAN: NL47 RABO 0386 5335 39 •

