
 
DONATEURSOVEREENKOMST 

 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
 

1. .................., vertegenwoordigd door ....................., gevestigd te ........ 
aan de .........................., hierna te noemen “Aanvrager”, enerzijds, 
 
en 
 

2. De stichting De Grootste Familie Helpt!, gevestigd te Hilversum 
vertegenwoordigd door Mr. H. Th. van Heemstra, voorzitter, hierna te 
noemen: "Donateur"; anderzijds, 

 
 

Partij 1 en Partij 2 worden hierna gezamenlijk aangeduid als: ‘Partijen’; en 
afzonderlijk als ‘Partij’. 
 
IN OVERWEGING NEMENDE DAT: 
 

a. Aanvrager zich ten doel stelt concrete projecthulp te bieden en daarmee bij 
te dragen aan: ............................ 
 

b. Donateur is opgericht bij het 40-jarig jubileum van de TROS in 2004, als 
uiting van betrokkenheid met mensen die dringend hulp behoeven; 
 

c. Donateur werkt onder de verantwoordelijkheid van een eigen bestuur; 
doelstelling is om vooral kleinschalige initiatieven van maatschappelijk 
belang, zowel in Nederland als daarbuiten, financieel te ondersteunen. Het 
accent ligt op directe humanitaire hulp aan veelal kleinere en transparante, 
door Nederlanders geïnitieerde, organisaties met weinig middelen en veel 
vrijwilligers, die betekenisvol werk verrichten voor mensen in nood. Dit 
neemt niet weg dat Donateur zo nodig ook geldelijke bijdragen levert aan bij 
het publiek meer bekende hulporganisaties: 

 
d. Donateur vanwege genoemde eigen statutaire doelstellingen de 

doelstellingen en het concept van Aanvrager waardeert en onderschrijft in 
welk kader zij zich bereid heeft verklaard het bovengenoemde project 
van ............................. financieel te ondersteunen; 
 

e. Partijen hun afspraken ter zake wensen vast te leggen als volgt: 
 
 
KOMEN HIERBIJ OVEREEN ALS VOLGT: 
 

1. Aard en inhoud van deze overeenkomst 
 

1.1  Donateur schenkt aan Aanvrager een totaalbedrag van € .............. 
(zegge: ......................euro).  



 
1.2  Het in artikel 1.1. genoemde totaalbedrag van € .................., dient te worden 

gestort op het volgende rekeningnummer van Aanvrager: 
____________________ bij bank _______ te _________________ o.v.v. 
__________________________________ (in te vullen door Aanvrager). 
 

1.3.  Partijen komen overeen dat Aanvrager uiterlijk binnen 1 jaar na betaling door 
de Donateur van het in artikel 1.1. genoemde bedrag schriftelijke financiële 
verantwoording aflegt aan Sponsor. Partijen kunnen overeenkomen dat 
Partijen minimaal één (1) keer de samenwerking evalueren, een en ander 
voor zover hieraan behoefte bestaat.  
 

1.4  Donateur verzoekt Aanvrager om het logo van Donateur ter plaatse te 
vermelden op de volgende wijze: in de vorm van een afbeelding in, op of 
rondom het gesponsorde object. Aanvrager is verplicht om via haar eigen 
site te verwijzen naar de website van de Donateur.  

 
1.5. Donateur kan Aanvrager verzoeken haar medewerking te verlenen aan 

(overige) uitingen die melding maken van de donatie.   
 
1.6. Aanvrager is verplicht om een verslag, foto's en eventueel beeldmateriaal ter 

beschikking te stellen aan Donateur voor plaatsing op de site van Donateur.  
 

 
2. Ontbinding van de overeenkomst 

 
Onverminderd de bevoegdheden die hen krachtens de wet toekomen, zijn 
Partijen gerechtigd deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per 
aangetekende brief geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang te 
beëindigen, onverminderd het recht om terugbetaling van de reeds betaalde 
bedragen en/of schadevergoeding te vorderen, in ieder geval indien: 

• de wederpartij ook na ingebrekestelling (voor zover vereist) zijn 
verplichtingen niet mocht nakomen; 

• de wederpartij surseance van betaling en/of faillissement mocht 
aanvragen of verkrijgen; 

• de wederpartij al dan niet vrijwillig tot liquidatie van zaken mocht 
overgaan en/of haar crediteuren een buitengerechtelijk akkoord 
aanbiedt, dan wel een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt 
die vergelijkbaar is met een van de genoemde gebeurtenissen en 
toestanden; 

• de wederpartij haar onderneming staakt. 
• er een of meerdere omstandigheden zich voordoen die 

instandhouding van de overeenkomst niet langer rechtvaardigen. 
 
2.1 Donateur is gerechtigd om de in artikel 1 genoemde totaalbijdrage per direct 

in te trekken, stop te zetten, geheel of gedeeltelijk terug te vragen als 
Aanvrager zijn doelstellingen wijzigt en/of het project schrapt, dan wel een 
of meerdere verplichtingen zoals genoemd in artikel 1 van deze 
overeenkomst niet of niet tijdig na is gekomen. 

 
 



 
3. Presentatie 

 
Donateur zal, indien zij dit wenst, worden toegevoegd aan de lijst van 
sponsors en begunstigers van het project van Aanvrager. Over de wijze 
waarop dit dient te geschieden zal Aanvrager steeds vooraf met Donateur 
overleg plegen. Het is Aanvrager niet toegestaan om zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Donateur het woord- en beeldmerk van 
Donateur te gebruiken in de breedste zin van het woord. 

 
4. Niet-overdraagbaarheid 

 
Het is Partijen niet toegestaan om hun rechten en verplichtingen uit deze 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Wijzigingen 
en/of aanvullingen van de bepalingen van deze overeenkomst zijn slechts 
bindend, indien schriftelijk overeengekomen tussen Partijen. 

 
5. Contactpersonen 

 
Partijen wijzen ieder een contactpersoon aan die voor de andere partij altijd 
direct toegankelijk is. Deze contactpersonen hebben regelmatig overleg, 
zoveel als nodig is, op in elk geval de navolgende terreinen: communicatie 
binnen de eigen organisaties, publiciteit, participatie van Donateur, en 
dergelijke. 
 
6. Toepasselijk recht/Geschillen 

 
Op deze overeenkomst en de uitleg ervan is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen ter 
beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Amsterdam. Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden van 
toepassing. 

 
      ALDUS IN TWEEVOUD OPGEMAAKT OP:  
 
  
      Stichting      Stichting 
        De Grootste Familie Helpt!, 
 
      Naam:       Naam: Mr. H. Th. van Heemstra 
 
 
       Handtekening:     Handtekening: 
 

        


