
Sponsorbeleid VvG 2020 

Sinds de oprichting van de VvG in 2003 is er sprake geweest van sponsors, die in verschillende vormen 

hebben bijgedragen aan de vereniging. Het sponsorbeleid van de VvG is voor het laatste herijkt in 

2016, toen de economische situatie slecht was en er weinig belangstelling bestond bij bedrijven om bij 

te dragen. De sponsoring, anders dan voor het Jaarcongres, is toen op een laag pitje gezet. Inmiddels 

is deze situatie gewijzigd en is er aanleiding om het beleid weer nieuw leven in te blazen. 

Als we spreken over sponsoring wordt bedoeld een bijdrage van commerciële partijen in geld, tijd of 

kennis. In deze notitie zal voor de helderheid gesproken worden van sponsors, als er sprake is van een 

financiële bijdrage en van kennispartners als er sprake is van een bijdrage in natura. 

In de praktijk lopen deze vormen soms in elkaar over. 

1. Waarom sponsoring? 

De Vereniging van Griffiers wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Dat 

doet zij, aldus de Verenigingsstatuten, onder meer door “het houden van congressen en 

studiebijeenkomsten en ontwikkelen van opleidingsinstrumentaria, het (doen) samenstellen van 

adviezen en (doen) verrichten van onderzoek, het onderhouden van digitale media alle gericht op het 

vergroten van kennis en kunde”. 

Inkomstenbronnen van de vereniging zijn de contributie en een jaarlijkse subsidie van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken. Op hoofdlijnen wordt uit de contributie de instandhouding van het bureau 

betaald (loonkosten, huur e.d.) en uit de BZK -subsidie de activiteiten. De subsidie wordt jaarlijks 

aangevraagd en toegekend en kan aan (politieke) schommelingen onderhevig zijn. 

Vereniging is laagdrempelig voor leden 

Eén van de uitgangspunten die tot nu toe worden gehanteerd, is dat de leden voor hun lidmaatschap 

gratis toegang krijgen tot het jaarcongres en de verenigingsactiviteiten, zoals Grote Workshops. Dit wil 

de vereniging zo houden om geen drempels op te werpen voor deelname aan deze bijeenkomsten en 

om aantoonbare meerwaarde te leveren voor het lidmaatschap. 



Vermindering kwetsbaarheid op financiën en kennis 

Door te werken met een derde inkomstenbron, namelijk sponsoring wordt de financiële 

kwetsbaarheid van de vereniging verminderd. Daarnaast levert sponsoring in natura kennis op vanuit 

het veld waarin de griffiers hun werk doen en blijven zij bij met actuele ontwikkelingen.  

2. Hoe willen we dit bereiken? 

Criteria 

Er kan alleen maar sprake zijn van sponsoring wanneer er wordt voldaan aan de volgende criteria: 

1. Relevant voor de leden van de vereniging 

Het aanbod moet voldoende relevant zijn voor griffiers en hun werkveld, bijvoorbeeld in de 

vorm van kennisopbrengst. 

2. Duidelijkheid dat er sprake is van sponsoring 

Het moet voor leden duidelijk zijn dat er sprake is van sponsoring. 

3. Geen exclusiviteit 

Er kan geen sprake zijn van exclusiviteit. Dat wil zeggen dat er meerdere sponsors kunnen zijn 

die eenzelfde product of dienst aanbieden. 

Rolverdeling en besluitvorming 

De portefeuillehouder sponsoring onderhoudt de contacten met bedrijven die belangstelling tonen 

voor sponsoring. De overige bestuursleden kunnen suggesties aandragen, bijvoorbeeld als het gaat 

om kennispartners. 

De beoordeling of een aanbod (bijeenkomst, publicatie of ander product) voldoet aan de gestelde 

criteria is aan het bestuurslid sponsoring in overleg met de meest betrokken portefeuillehouder. 

Commissies hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van sponsoring na hierover goedkeuring te 

hebben verkregen van het bestuurslid sponsoring in overleg met de meest betrokken 

portefeuillehouder. 

De beoordeling of een gesponsorde workshop op het Jaarcongres past, is aan de congrescommissie, 

waarvan het bestuurslid sponsoring deel uitmaakt. 

De beoordeling in geval van sponsoring voor de vereniging als geheel is aan het bestuur. 

Van het aangaan van sponsorrelaties wordt het bestuur z.s.m. op de hoogte gesteld. 

Het staat het bestuur vrij bepaalde partijen van sponsoring uit te sluiten als daar een reden voor is. 

Griffierskringen 

De kringen handelen in de praktijk autonoom bij het organiseren van bijeenkomsten en het betrekken 

van sponsoren daarbij. Er is geen reden deze situatie te wijzigen. 



3. Welke vormen van sponsoring kennen we?  

De mogelijkheden voor sponsoring zijn: 

1. Financiële ondersteuning voor de vereniging als geheel 

Als een sponsor een bedrag aan de VvG ter beschikking stelt, kan daar tegenover staan dat de 

bedrijfsnaam wordt vermeld op de website en de naam genoemd/ getoond wordt op het 

Jaarcongres. 

2. Een financiële  bijdrage aan het Jaarcongres en andere bijeenkomsten van de vereniging 

Door een financiële bijdrage aan een bijeenkomst of congres kan een bedrijf een plaats op de 

sponsormarkt van de bijeenkomst verwerven. Ook kan een workshop worden aangeboden, 

mits dit in het thema van het congres past relevant is voor de leden. 

3. Een financiële bijdrage aan het IIMC-congres en congressen in het Verenigd Koninkrijk 

Ook het IIMC-congres en de congressen van de zusterorganisaties in het VK kennen vormen 
van sponsoring. Als wij een Nederlandse sponsor introduceren in het buitenland ontvangen 
wij een percentage van de opbrengst daarvan. Bovendien kweekt dit goodwill bij onze 
buitenlandse collega’s. Er vindt geen sponsoring plaats in de vorm van vliegtickets of 
hotelovernachtingen.  

4. Een bijdrage in natura door kennis of menskracht beschikbaar te stellen. 

Een sponsor kan om niet kennis beschikbaar stellen of een bijdrage in natura leveren, zoals 

een dagvoorzitterschap of discussieleiding. Dit wordt vermeld aan de leden. 

5. Een financiële bijdrage voor uitingen op de website of in de headlines. 

Een sponsor kan advertenties aanleveren voor de website of de headlines. Als de inhoud 

voldoende relevant wordt bevonden voor onze doelgroep, kan deze tegen betaling worden 

geplaatst.  

Bij afwijkende vormen van sponsoring beslist het bestuur. 


