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CKC Drenthe SPONSORBELEID 
 

In het voorjaar van 2015 hebben 11 partijen waaronder de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-

2018” opgesteld en ondertekend. Inmiddels is het convenant verlengd tot eind 2019. 

 

Algemeen afdeling onderwijs 
 

Alle scholen van CKC Drenthe hebben inmiddels een steunstichting “Vrienden van de school”. Deze 
steunstichting is onafhankelijk van CKC Drenthe. Zij beheert en administreert private gelden die 

binnen komen via ouders, door schenkingen of activiteiten (zoals fancy fair, sponsoring). Het bestuur 
van de steunstichting bepaalt hoe de gelden besteed worden en legt 1x per jaar verantwoording af 

aan de ouders/verzorgers van de school. Als de steunstichting sponsorbijdragen wil gebruiken voor 
activiteiten op en rond de school, vallen deze activiteiten onder de verantwoordelijkheid van het 

schoolbestuur. 

 

Algemeen afdeling kinderopvang 
 

De afdeling kinderopvang kan in bepaalde gevallen zelf overgaan tot het sponsoren van andere 
instellingen. Er is niet sprake van het structureel ontvangen van sponsorgelden, incidenteel kan het 

gebeuren dat activiteiten gesponsord worden. 
 

Begrippen 
 

De definities van sponsoring, donatie en reclame zoals ze vermeld staan in het Convenant, staan 
hieronder in het kort weergegeven. 

 
Sponsoring 

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die door de sponsor worden verstrekt aan een 

bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor door de sponsor 
een tegenprestatie wordt verlangd waarmee leerlingen of hun ouders/voogden/verzorgers in 

schoolverband worden geconfronteerd. 
 

Donatie 
Indien geld, goederen of diensten door derden worden verstrekt aan het bevoegd gezag, directie, 

leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor geen tegenprestatie wordt verlangd, is er 

sprak van een donatie. Echter als het bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of 
leerling uit eigen beweging overgaat tot het leveren van een tegenprestatie is er wel sprake van 

sponsoring in de zin van het Convenant. 
 

Reclame 

Iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten, of denkbeelden. 
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Schoolgids/Schoolplan/Jaarrekening 
 
De schoolgids:  

• In de schoolgids  zal met ingang van schooljaar 20/21 voor de afdeling onderwijs vermeld 

worden dat de school geen sponsorgelden zal ontvangen. Sponsorgeleden worden beheerd 

door de steunstichting “Vrienden van de school”.  
 

Het schoolplan:  

• Sponsoring/donaties  
In het schoolplan wordt aangegeven dat de school geen sponsorgelden zal ontvangen. Er 

wordt verwezen naar het sponsorbeleid van CKC Drenthe. 
 

De jaarrekening: 

• In het jaarverslag van onderwijs zal geen item sponsoring opgenomen worden, omdat de 

afdeling onderwijs geen sponsorgelden zal aannemen. Bij de afdeling kinderopvang wordt in 
de jaarrekening verantwoording afgelegd over de middelen die aan derden beschikbaar zijn 

gesteld. 
 

Steunstichting (afdeling onderwijs) 
 

• In het geval de steunstichting besluit (een gedeelte van) de middelen ter beschikking te 
stellen aan de school, zal gekeken worden in hoeverre de aanschaf een onderdeel is van het 

primaire proces. Mocht dit het geval zijn, dan zal de school de nota moeten betalen en de 

steunstichting vragen om deze aanschaf te vergoeden. In alle andere gevallen schaft de 
steunstichting “het artikel” aan en stelt het beschikbaar aan de school.  

 
 

CKC Drenthe als sponsor (afdeling kinderopvang) 
 

De afdeling kinderopvang van CKC Drenthe kan besluiten geld beschikbaar te stellen aan derden 
onder voorwaarde dat de gesponsorde partij een tegenprestatie levert. De tegenprestatie kan bestaan 

uit reclame-uitingen. De partijen die gesponsord worden door kinderopvang moeten in ieder geval 
voldoen aan de volgende criteria: 

• Zij voeren een maatschappelijk verantwoord beleid; 

• De tegenprestatie moet in verhouding staan tot het gesponsorde bedrag. 

 
 


