
 
 
 
 

 

 
 
Regels bij fondsenwerving, sponsoring en donaties 

 

 

Inleiding  

Werving van fondsen, subsidies, sponsoring en donateurs is noodzakelijk voor de 

Vereniging RZN om activiteiten, projecten en lotgenotencontact te realiseren.   

 

Artikel 1.  Doelen bij de werving  

1.1 De werving van fondsen, subsidies, sponsoring en donateurs draagt direct dan wel 

indirect bij aan de activiteiten, projecten en de belangenbehartiging van de Vereniging 

ReumaZorg Nederland (RZN) en haar leden.  

1.2 De werving van fondsen, subsidies, sponsoring en donateurs dient altijd in 

overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te zijn.  

1.3 De werving van fondsen, subsidies, sponsoring en donateurs mag geen afbreuk doen 

aan het beleid van de Vereniging.  

1.4 De Nationale Vereniging RZN houdt zich aan de gestelde voorwaarden in de 

toekenningen. 

1.5 Waar voorwaarden worden gesteld aan de aanvaarding van financiële of andersoortige 

ondersteuning, zullen die voorwaarden niet strijdig mogen zijn met het beleid van de 

Nationale Vereniging RZN.  

 

Artikel 2.  Vormen van samenwerking  

2.1 Uitwisselen van informatie Het gaat hierbij om informatie die voor beider partijen 

relevant wordt geacht.  

2.2 Afstemmen van relevante activiteiten Bij het afstemmen van relevante activiteiten 

wordt door partijen overlegd over voortgang van activiteiten en het voorkomen van 

dubbele acties.  

2.3 Samenwerking d.m.v. cofinanciering of financiering Bij samenwerking c.q. 

cofinanciering of financiering van een project of activiteit is er sprake van goed 

afgebakende verantwoordelijkheden.  

 

Artikel 3.  Financiën & Transparantie  

3.1 De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is transparant over ontvangen 

gelden door deze te vermelden op haar website.  

3.2 De Vereniging zorgt jaarlijks voor een financiële verantwoording door een accountant 

van alle opbrengsten en van daarmee gepaard gaande bestedingen en activiteiten. 

3.3 Inkomsten uit schenkingen, erfenissen en legaten worden toegevoegd aan de 

egalisatiereserve. Indien deze zijn nagelaten met een specifieke wens, dan zal zorg 

gedragen worden, dat dit, waar mogelijk, uitgevoerd wordt.  

3.4 Inkomsten van donateurs worden opgenomen in de exploitatiebegroting.  

3.5 Werving van fondsen en projectgelden vindt plaats met ondersteuning van een 

subsidieadviesbureau, dat ook zorg draagt voor de verslaglegging over de toegekende 

bijdragen. 

 

Artikel 4.  Projecten  

Projecten hebben een concreet omschreven doel met een afgesproken looptijd, target en 

budget. 

 

Artikel 5.  Tegenprestaties  

Tegenprestaties kunnen bestaan uit bijvoorbeeld vermelding op de RZN website, 

uitwisseling logo's, naamvermeldingen. 
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Artikel 6.  Sponsoring en donaties 

6.1 Sponsoring  

Een schriftelijke overeenkomst waarbij beide partners elkaars belangen en privacy 

respecteren. De sponsor/subsidieverstrekker is bereid activiteiten, projecten en/of 

werkzaamheden te financieren of ondersteuning te verlenen in de vorm van faciliteiten of 

mankracht, waarbij de Vereniging RZN een aanvaardbare tegenprestatie levert.  

6.1.1 Directe of indirecte reclame voor een specifiek receptgeneesmiddel of hulpmiddel is 

niet toegestaan.  

6.1.2 Persoonlijke gegevens van patiënten en leden worden niet aan de sponsor/ 

subsidieverstrekker verstrekt.  

6.1.3 De partijen nemen de verplichting op zich afgesproken prestaties en tegenprestaties 

naar behoren te leveren. 

6.1.4 In geval van verschil van mening over de kwaliteit van de geleverde prestatie c.q. 

tegenprestatie verplichten de partijen zich tot goed onderling overleg om tot een voor alle 

partijen aanvaardbare oplossing te komen.  

 

6.2 Donaties  

6.2.1 Alle particulieren en andere organisaties, die met respect voor het beleid van de 

Nationale Vereniging RZN de vereniging willen ondersteunen, zijn welkom.  

6.2.2 De Vereniging RZN zal de privacy van de donateurs beschermen door deze niet 

zonder toestemming te publiceren of beschikbaar te stellen aan derden.  

 

Artikel 7.  Onafhankelijkheid  

7.1 De Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) zal zich niet door de externe 

samenwerkingspartner/subsidieverstrekker laten sturen op haar beleid en activiteiten.  

7.2 De Vereniging RZN is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van projecten en 

activiteiten.  

 

Artikel 8.  Gebruik naam Vereniging  

8.1 Afspraken over het gebruik van naam/logo worden voorafgaand aan de activiteit, 

ontwikkeling van product of dienst vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. 

 

Artikel 9.  Geschenken en deelname vertegenwoordigers  

9.1 Het geven en ontvangen van geschenken is toegestaan mits dit geschenk van geringe 

waarde is. Aangenomen wordt dat een geschenk van geringe waarde is wanneer de 

waarde niet meer bedraagt dan € 25,00 per keer, met een maximum van € 150,00 per 

jaar. De waarde van een geschenk wordt bepaald aan de hand van de winkelwaarde 

inclusief BTW. Er wordt een register bijgehouden. 

9.2 Vertegenwoordigers van de Vereniging RZN kunnen deelnemen als 

ervaringsdeskundigen, deelnemers, adviseurs of sprekers bij congressen, symposia, 

cursussen en overige bijeenkomsten. Het vergoeden van eventuele registratiekosten en 

reis- en hotelkosten bij deelname aan congressen, symposia, bijeenkomsten is toegestaan.  

9.3 De afspraken bij de inzet van vertegenwoordigers van de Nationale Vereniging 

ReumaZorg Nederland moeten schriftelijk door de organisator en de Vereniging RZN 

worden vastgelegd met vermelding van de gevraagde dienst(en) en de toegekende 

vergoeding voor eventuele registratiekosten en/of reis- en hotelkosten.  

 

Appendix 

Wij baseren onze gedragscode op de volgende gedragscodes: 

- EFPIA  code of practice on relationships between the pharmaceutical industry and 

patient organisations. 

- http://www.cgr.nl/Gedragscode-Geneesmiddelenreclame 

- Standing Committee PARE: Our values and principles. http://www.eular.org  

http://www.cgr.nl/Gedragscode-Geneesmiddelenreclame
http://www.eular.org/

