Uitleg
Sponsoring “Vriend van HAAN”
De Vriend van HAAN sponsorbijdrage heeft als doel het verengingsleven te stimuleren middels
sponsoring en HAAN te helpen in de zoektocht naar potentiële nieuwe medewerkers voor HAAN.
1.

De hoogte van de “Vriend van HAAN-sponsorbijdrage” is € 400,- per kandidaat. De
sponsorbijdrage wordt enkel naar het bankrekeningnummer van de vereniging overgemaakt.

2.

De sponsorbijdrage wordt uitgekeerd wanneer de kandidaat de proeftijd heeft doorlopen en
de samenwerking wordt voortgezet. Voor het ontvangen van de sponsorbijdrage stuurt de
vereniging een factuur aan HAAN Industrial Services BV onder vermelding van de naam van
de kandidaat. De factuur kan pas gestuurd worden, zodra HAAN schriftelijk heeft
medegedeeld dat de proeftijd succesvol doorlopen is

3.

Er dient een connectie te zijn tussen de aandragende vereniging en de kandidaat. Met andere
woorden: Beide partijen moeten op de hoogte zijn van het aandragen.

4.

HAAN beslist voor welke functie, met bijbehorende functie-eisen, de VVH sponsorbijdrage
wordt ingezet.

5.

HAAN bepaalt of de kandidaat past binnen de gestelde functie-eisen.

6.

HAAN bepaalt de duur dat de VVH-sponsorbijdrage voor een bepaalde functie geldt.

7.

De vereniging mag meerdere kandidaten aandragen; voor elke kandidaat die voldoet aan de
voorwaarden ontvangt de verenging opnieuw de sponsorbijdrage. Hier is geen maximum aan
verbonden.

8.

Het aandragen van een potentiële nieuwe medewerker kan door een mailtje te sturen naar
t.ruyters@haanindustrial.com. Wanneer de kandidaat al eerder heeft gesolliciteerd of al is
aangenomen voordat de kandidaat wordt aangedragen, is er géén recht op een
sponsorbijdrage.
In dat geval is HAAN onder geen beding gehouden aan bewijsplicht van voorgaand contact
met de aangedragen kandidaat.

9.

Elke vereniging mag meedoen aan de sponsorbijdrage, mits de vereniging maatschappelijke
doeleinden dient en geen negatieve invloed heeft op haar omgeving danwel op HAAN.

10.

Indien een en dezelfde kandidaat wordt aangedragen door meerdere verenigingen, dan geldt
dat degene die de kandidaat het eerst (datum en tijdstip) heeft aangeleverd in aanmerking
kan komen voor de VVH-sponsorbijdrage.

11.

Verenigingen die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden
uitgesloten. Tevens kan de eventueel onterecht verstrekte sponsorbijdrage teruggevorderd
worden.

12.

Deze VVH-sponsoring gaat in vanaf 1-5-2019. Voor kandidaten die voor deze datum zijn
aangedragen wordt dus geen VVH-sponsorbijdrage verstrekt.

13.

HAAN behoudt zich het recht voor om zonder enige melding vooraf te stoppen met deze VVHsponsoractie of de voorwaarden aan te passen wanneer zij dit noodzakelijk acht.

Tips:
1. Deel bijgevoegde flyer onder de leden van de vereniging;
Dit kan via de e-mail, via geprinte flyers en door posters in de kantine, het kleedlokaal, het
café of repetitielokaal; Ook ouders van jeugdleden kunnen interessant zijn;
2. Leg duidelijk het belang van sponsorinkomsten voor uw vereniging uit;
3. Maak afspraken wie binnen uw vereniging de contactpersoon tussen de kandidaat en HAAN
is; Uit ervaring is één contactpersoon het duidelijkst voor iedereen;
4. Vier successen! Heeft iemand de sponsorbijdrage bij elkaar gewerkt, vier dit en deel het. Dit
motiveert enorm!
5. Denk ook aan mensen buiten de vereniging. Ieder lid in de verenging heeft ook kennissen en
vrienden buiten de vereniging. Ook zij kunnen via de verenging worden aangedragen;
6. Praat met elkaar. Zit iemand op zijn werk niet goed in zijn vel? Is iemand op zoek naar nieuw
werk? Tip elkaar op de mogelijkheden bij HAAN;
7. Herhaal stap 1 om het actueel te houden;

Veel succes en plezier!

