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richtlijn sponsoring

Met regelmaat worden wij gevraagd een doel te ondersteunen met een gift, bijdrage of sponsoring. We willen
dat –onder voorwaarden- graag, maar onze middelen zijn niet onuitputtelijk. We kunnen dus niet alles. Om
transparant te zijn in de overwegingen, hebben we een duidelijke richtlijn opgesteld. Indien een aanvraag niet
aansluit bij deze richtlijn, zal deze niet in overweging worden genomen. De richtlijn luidt als volgt:

A. soort
Een bijdrage kan in diverse vormen gestalte krijgen, nl.
1. een gift in geld
Hierbij is er sprake van een onvoorwaardelijke betaling, contant is
onmogelijk.
of
2. een bijdrage in natura
We kunnen ook bijdragen in de vorm van producten uit ons
leveringsprogramma. In dat geval zal een factuur worden opgemaakt
met een korting tot maximaal 100%.
of
3. sponsoring
Hierbij is sprake van een te leveren (tegen-)prestatie door de aanvrager.
De bijdrage is dan voorwaardelijk. De grootte kan ook gerelateerd zijn
aan de grootte van de prestatie zijn.

B. de aanvrager
De aanvrager zal
1. erkend zijn met ANBI-status
of

2. gelinkt zijn aan
de voedingsmiddelensector

Omdat wij de goede bedoeling van een verzoeker niet kunnen
beoordelen, laten we dat aan de fiscus over.
Bij onze bedrijfssponsoring is een commerciële doelstelling echter nimmer
doorslaggevend.

C. aard en doel
Een aanvraag wordt gedaan voor de ondersteuning van een doel dat is te kenmerken als
1. humanitair
We beogen daarbij de behoeftigen dezer aarde.
of
2. cultureel
We beogen kwalitatief aanmerkelijke (kunst-) historische projecten, welke
tevens ondersteund worden door landelijk bekende fondsen.
of
3. voedingssectorgericht
We beogen hierbij manifestaties of andere evenementen die op een
kwalitatief hoogstaande wijze voedingsmiddelen, verwerking, bedrijven of
de sector bevorderen. Ter illustratie enkele voorbeelden: vakwedstrijden,
Young Butchers etc.

D. de bijdrage
De bijdrage van Delmo zal
1. niet bestemd worden om de (deelname-)kosten van aanvrager te dekken
en 2. niet structureel zijn, ofwel voor meerdere jaren. We willen ons niet voor lange(-re) tijd vastleggen.
en 3. niet meer dan 10% van het gevergde budget uitmaken. We willen namelijk niet dat een project van ons
afhankelijk is.
Voor alle duidelijkheid:
Delmo verplicht zich op basis van deze richtlijn geenszins tot een gift, bijdrage of sponsoring. Ook niet indien het
gestelde doel aansluit bij de richtlijn. Er zal steeds een beslissing worden genomen door de directie op basis van
prioriteit en beschikbaarheid van middelen.

De Delmo Groep is ontstaan uit de samenvoeging van:
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Handelsvoorwaarden van de Delmo Groep, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gouda onder nummer: 290.35656

