
 

Richtlijnen betreffende aanvraag sponsoring/donatie/giften goede doelen stichting WouwDoet. 

De stichting WouwDoet heeft ten doel: 

1) Het verlenen van ( financiële of materialistische ) steun aan organisaties die ten doel hebben 

het welzijn van kinderen en sociaal zwakkeren te verbeteren, waarbij de voorkeur uitgaat 

naar organisaties in de regio. 

2) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
De richtlijnen die gehanteerd worden voor het bovenstaande zijn: 
 
 

1) Met de regio wordt in eerste aanleg bedoeld Zuidwest Brabant. Indien er een of meerdere 
sponsors van buiten de genoemde regio zich aandienen voor projecten buiten de genoemde 
regio zal het bestuur hierin een beslissing nemen om deel te nemen aan het beoogde 
doel/project. 

2) Mogelijke instellingen binnen de genoemde regio kunnen zijn: Leonardushof, Zonnebloem, 
opvanghuizen o.a. Thomashuizen, dagbesteding verblijven, hospice, scouting, 
kindervakantiewerk, Vigeta, etc . 

3) Vragen van landelijke instellingen zullen slechts in behandeling worden genomen indien het 
een aanvraag van een lokale afdeling betreft in de genoemde regio. Het doel is/zal zijn voor 
een groep of groepen gelieerd aan deze lokale afdeling binnen de gestelde regio. 
Indien het doel (grotendeels) is gekoppeld aan kinderen of sociaal zwakkeren binnen de 
regio, maar wordt uitgevoerd door een instelling van buiten de regio, dan kan dit doel 
eveneens in aanmerking komen  

4) De aanvraag dient een maatschappelijk en sociaal doel te hebben voor meerdere mensen of 
voor groepen. 

5) Giften/donaties dienen betrekking te hebben op een algemeen doel van de betreffende 
instelling mits er geen andere inkomsten zijn die dit doel al volledig financieren. 

6) De gift/donatie kan betrekking hebben op een specifiek evenement of project van de 
betreffende instelling. 

7) Giften kunnen ook diensten en/of goederen betreffen om een bepaald project te 
ondersteunen. Dit zal dan financieel door WouwDoet worden geregeld door nota’s te 
betalen van het desbetreffende project. 

8) Vooraf zal er altijd een duidelijke en onderbouwde aanvraag en/of offerte en/of budget 
moeten worden overlegd door de vragende partij. 

9) De stichting WouwDoet ziet als tegenprestatie van de ontvangende partij graag terug 
reclame en redactionele stukken en/of aankondigingen in regionale dagbladen, de website 
van de bedoelde organisatie alsmede uitingen van WouwDoet tijdens het evenement en/of 
project wat door WouwDoet wordt ondersteund. 

10) Het bestuur toetst zorgvuldig alle gemotiveerde en financieel onderbouwde aanvragen en zal 
met onderbouwing en moverende redenen beslissen of de aanvraag gehonoreerd zal 
worden. 


