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SPONSORBELEID 

 
 
Uitgangspunten 
KinderRijk heeft zich ten doel gesteld de beste kinderopvang breed toegankelijk te maken in de regio. 
Vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid kiezen wij onze sponsorobjecten zorgvuldig. 
 
Sociaal-maatschappelijke initiatieven 
Onze sponsorobjecten zijn sociaal-maatschappelijke, op de mens gerichte initiatieven op het gebied 
van duurzaamheid, sport & bewegen en kunst & cultuur. KinderRijk zet er op in initiatieven voor een 
langere periode te ondersteunen. 
 
Goede doelen 
Bij de ondersteuning van goede doelen is onze keuze autonoom en niet afhankelijk van de waan van 
de dag of persoonlijke voorkeur. Wij ondersteunen doelen die passen bij de aard van onze 
organisatie en activiteiten en zetten in op een duurzame relatie. 
 
 
Voorwaarden 
Om voor sponsoring in aanmerking te komen, dient het sponsorobject te voldoen aan de volgende 
voorwaarden:  

• Het sponsorobject is een lokaal/regionaal initiatief; 

• De sponsoring komt ten goede aan een brede groep binnen de lokale samenleving; 

• Het sponsorobject past bij de aard van onze organisatie en onze doelgroep; 

• De sponsoring past binnen onze communicatiestrategie; 

• Middels de sponsoring bereiken we onze doelgroep; 

• De sponsoring moet passen bij onze merkwaarden: stoer, sprankelend, magisch en 
ondernemend.  

 
KinderRijk sponsort geen individuen of individuele activiteiten, maar uitsluitend organisaties, 
evenementen of activiteiten waaraan als KinderRijk-team wordt deelgenomen. KinderRijk verbindt 
zich niet aan initiatieven in relatie tot politieke, religieuze of aanstootgevende onderwerpen en/of 
gevaarlijke sporten.  
 
 
Behandeling sponsoraanvragen 
Aanvragen voor sponsoring door KinderRijk kunnen uitsluitend worden ingediend via het daartoe 
bestemde formulier op de website van KinderRijk (https://www.kinderrijk.nl/sponsoring). 
Sponsoraanvragen die op een andere wijze worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. 
KinderRijk streeft ernaar binnen 4 weken terugkoppeling te geven op de aanvraag. Daarbij behouden 
wij ons het recht voor om een sponsorverzoek zonder opgave van reden af te wijzen. Over het al dan 
niet toekennen van sponsoring of de hoogte van een eventuele bijdrage van KinderRijk gaan we niet 
in discussie. 
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