
Stichting Dorpsfonds Rumpt 

SPONSOR CONTRACT – [DATUM] 2019

[bedrijfsnaam]
T.a.v. [de heer / mevrouw]
[adres]
[adres]

Rumpt, [datum] 2019

Betreft: sponsoring Stichting Dorpsfonds Rumpt

Geachte [heer / mevrouw…, beste...,]

Onder verwijzing naar het gesprek met [naam] met betrekking tot het sponsoren van Stichting 
Dorpsfonds Rumpt (hierna ‘Dorpsfonds’), bevestigen wij hiermee de gemaakte afspraken.

Primair vanuit uw betrokkenheid bij, en belangstelling voor, de activiteiten die plaatshebben in het dorp
Rumpt, in de meest brede zin van het woord, bent u bereid het Dorpsfonds te ondersteunen.

Tegen deze achtergrond is overeengekomen:
1. een jaarlijkse bijdrage van €[bedrag]; 
3. vooralsnog voor een periode van [termijn] jaar;
4. ingaande in het jaar [jaar];
5. het maken van (commerciële) reclame voor uw bedrijf is niet de reden van uw bijdrage aan het

Dorpsfonds. In dit kader is overeengekomen dat door ons geen actieve melding zal worden 
gemaakt van onderhavige sponsoring;

     of 
5. het maken van (commerciële) reclame voor uw bedrijf is niet de reden van uw bijdrage aan het

Dorpsfonds. Desalniettemin zal het bestuur van het Dorpsfonds – daar waar mogelijk hetzij 
mondeling hetzij schriftelijk – de naam van uw bedrijf vermelden als één van de sponsoren 
(bijv. tijdens de bekendmaking van de premies);

6. in de maand mei van elk jaar zult u voor dit bedrag een nota ontvangen.

Mede dankzij uw financiële ondersteuning zijn wij ook de komende jaren opnieuw in staat de 
verenigingen, stichtingen en/of initiatieven die een of andere bijzondere gebeurtenis organiseren 
waarmee de gemeenschapszin op welke manier dan ook wordt bevorderd, te ondersteunen. Wij, en 
met ons alle verenigingen, stichtingen en/of initiatieven die op het Dorpsfonds een beroep kunnen 
doen, zijn u daarvoor bijzonder erkentelijk.

Wij vertrouwen erop met het bovenstaande de gemaakte afspraken correct te hebben weergegeven. 

Vriendelijk verzoeken wij u dit schrijven voor akkoord te ondertekenen en één exemplaar aan ons te 
retourneren.

Met vriendelijke groeten,          

Stichting Dorpsfonds Rumpt Voor akkoord

[naam]            [naam]
[bestuursfunctie] [functie/positie]


