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Partnerovereenkomst
1. Inleiding
De weekendschool “Toppers Op Zondag” is ontstaan uit een initiatief van de drie gemeenten Enschede,
Almelo en Hengelo in de regio Twente en wordt ondersteund door de Provincie Overijssel.
De Stichting weekendschool “Toppers Op Zondag” in Twente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling,
realisatie en de continuïteit van de weekendschool.
2. Wat is de weekendschool
De Weekendschool “Toppers Op Zondag” is een voorziening waar hoogwaardige activiteiten aangeboden
worden voor gemotiveerde jongeren van 10 tot 14 jaar uit minder kansrijke milieus. De jongeren volgen in
het weekend, meestal op zondag bijeenkomsten die o.a. worden gegeven door enthousiaste gastdocenten
uit diverse disciplines met passie voor hun vak.
De Stichting Weekendschool “Toppers Op Zondag” in Twente heeft een eigen traject ontwikkeld, waarin
twee varianten “Horizonverbreding” en “Talentontwikkeling ” centraal staan.
De weekendschool helpt jongeren hun perspectieven te verbreden, hun zelfvertrouwen te vergroten en
hun maatschappelijk en culturele betrokkenheid te versterken. De organisatie heeft de ambitie jongeren
kansen te bieden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, waardoor ze beter gemotiveerd en
gestimuleerd zullen zijn om een bewuste keuze te maken voor een studie en/of beroep.
3. De Weekendschool en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
De Stichting Weekendschool “Toppers Op Zondag” is zich zeer bewust dat zij bij de realisering en de
continuïteit van de weekendschool sterk afhankelijk is van de bijdrage van zowel de lokale als provinciale
overheden als het bedrijfsleven en maatschappelijk betrokken instellingen
In het kader van het MVO kunnen organisaties een (financieel) ondersteunende en stimulerende rol
spelen in het blijvende succes van de weekendschool.
Ook kunnen overheden, bedrijven en instellingen hun expertise, facilitaire- en financiële middelen
aanwenden om in dit kader een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze potentiële
medewerkers op de regionale arbeidsmarkt.
In het kader van het MVO kan een bijdrage van uit het bedrijfsleven en of instellingen bestaan uit;
1. Het leveren van enthousiaste inspirerende gastdocenten die met passie over hun vak kunnen
vertellen.
2. De gelegenheid bieden tot een bezoek op locatie.
3. Het aanbieden en of ontwikkelen van een lespakket voor de doelgroep.
4. Het leveren van een sociaal netwerk.
5. Een adviserende rol in het kader van deskundigheidsbevordering en waarborging
6. Een jaarlijks financiële bijdrage waarmee de continuïteit van de weekendschool gewaarborgd
wordt.
Bovengenoemde punten, kunnen inwisselbaar ingezet worden als bijdrage aan de weekendschool.

partnerovereenkomst St. Weekendschool “Toppers Op Zondag” FBT 23-10-2017

3

Toelichting
Bij 1.
Gastdocenten zijn professionals, die op een enthousiaste en inspirerende manier over hun vak kunnen
vertellen. Zij kunnen daarmee een rolmodelfunctie vervullen voor de jongeren.
Gastdocenten zijn een belangrijke partner bij de invulling van de themaonderdelen van de weekendschool.
Zij prikkelen de nieuwsgierigheid van de jongeren en bieden samen met de weekendschoolorganisatie een
uitdagend dagprogramma aan.
Bij 2.
Door op locatie zelf te kunnen zien en ervaren wat het betekent om in een bepaald beroep en / of bedrijf
werkzaam te zijn kunnen jongeren hun beeld verbreden.
Een ervaring op locatie maakt nog meer duidelijk wat werken in een bepaald beroep en omgeving
betekent. Dit kan hen inspireren zich verder in dit beroep te willen verdiepen.
Bij 3
Organisaties beschikken veelal al over informatie en lespakketten, die in het kader van de weekendschool
goed in te zetten zijn.
De weekendschool biedt ook kansen om in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
lespakketten te ontwikkelen, die aansluiten bij de visie van de programma’s horizonverbreding en
talentontwikkeling.
Bij 4
Jongeren maken tijdens de activiteiten van de weekendschool niet alleen kennis met gastdocenten
bedrijven en instellingen maar bouwen ook vooral in de talentontwikkeling een sociaal netwerk op
waarvan zij in een later stadium van hun ontwikkeling gebruik kunnen maken.
Bij 5
In de verschillende fases van de organisatie van de weekendschool is er behoefte aan kennis, informatie,
deskundigheid en ervaring van externen om de weekendschool als maatschappelijk verantwoord instituut
neer te zetten.
Ook de weekendschool “Toppers Op Zondag” heeft als organisatie de verantwoordelijkheid om het
bestaansrecht van de weekendschool te waarborgen t.o.v. de overheden, de instellingen en het
bedrijfsleven, die het mogelijk maken dat zij de activiteiten uit kunnen voeren.
Advisering van uit allerlei disciplines is hierbij niet alleen welkom maar ook zeer gewenst
Bij 6
De Stichting Weekendschool “Toppers Op Zondag” in Twente is een professioneel geleide organisatie
met een stichtingsbestuur, dat samen met de manager de dagelijkse leiding heeft, en een Raad van
Toezicht. De groepen worden begeleid door professionele coaches en assistent-coaches.
De stichting is bij de organisatie en het voortbestaan van de weekendschool sterk afhankelijk van externe
financiële bijdragen. Zonder betrokken financiële partners geen weekendschool!
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Overeenkomst:
De ondergetekende
Naam: de heer M.J.A.ten Hag namens de Stichting Weekendschool “Toppers Op Zondag” in Twente
Postadres: Boulevard 1945 no. 20
Postcode: 7511 AE Woonplaats: Enschede
Handelend onder de naam: “Toppers Op Zondag”
verder te noemen de stichting
Naam:
Adres:
Postcode:
verder te noemen de partner
De stichting en de partner wensen in deze overeenkomst met inachtneming van voorgaande informatie de
voorwaarden vast te leggen waaronder de partner bereid is de stichting financieel te ondersteunen en of
een bijdrage te leveren in de organisatie van de weekendschool.

De partijen komen het volgende overeen:
A. met betrekking tot een financiële bijdrage:
1. De partner verplicht zich tegenover de stichting tot betaling van een financiële bijdrage ……Euro
voor een periode van minimaal drie jaar.
2. Betaling vindt jaarlijks plaats na facturering van de stichting door overschrijving op
rekeningnummer van de Rabobank NL13RABO01191.84.206 van de Stichting Toppers Op
zondag in Twente. De eerste betaling vindt plaats 1 maand na ondertekening van de
overeenkomst, hiervoor ontvangt u een factuur.
3. De stichting heeft een ANBI status: begindatum: 01-01-2009 en RSIN: 819739418
4. De stichting is ingeschreven bij de KvK: 08179201
B. met betrekking tot communicatiemogelijkheden:
De stichting verleent hierbij het recht aan de partner om onderstaande, limitatief opgesomde
communicatiemogelijkheden van de stichting aan te wenden ter bekendmaking van de partners naam en
medewerking aan de weekendschool in kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bedoelde communicatiemogelijkheden zijn:
1. Vermelding van naam/logo van de partner op de website van de stichting
2. Vermelding van naam van partner in kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen
3. Vermelding van naam van de partner in nieuwsbrieven en of andere communicatiemiddelen
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4.
5.
6.
7.

Vermelding van naam/logo van de stichting op de website van de partner.
Artikelen in eigen communicatiemiddelen
Vermelding in interviews van externe media
…….

B.1 Wederzijdse afspraken met betrekking tot communicatiemogelijkheden
1. De stichting en de partner komen samen overeen dat de partner optimaal gebruik kan maken van de
boven omschreven communicatiemogelijkheden. De stichting zal daartoe blijvend contact onderhouden
met de partner of een vertegenwoordiger
2. Indien de partner dit wenst zal de stichting vooraf overleg plegen over de wijze waarop de stichting de
bedrijfs- produkt- of merknaam van de partner communiceert.
3. De stichting draagt er zorg voor dat elk optreden door of namens hem waaraan de naam van de
partner is verbonden voldoet aan de eisen van de representativiteit. De stichting zal zich onthouden van
handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van de partner en de stichting kan
worden geschaad.
4. De stichting houdt de partner op de hoogte van haar activiteiten, zoals genoemd in deze overeenkomst
zodat de partner de communicatiemogelijkheden hierop kan afstemmen
5. De stichting maar ook de partner streven er naar dat aan de activiteiten van de stichting zo groot
mogelijke bekendheid wordt gegeven via diverse PR en communicatiemiddelen.
C. met betrekking tot diensten:
De partner stelt voor het organiseren van een programma voor de weekendschool de volgende zaken*
beschikbaar:
1. ( ) Gastdocenten
2. ( ) Bezoek op locatie
3. ( ) Lespakketten
4. ( ) Expertise : PR activiteiten tegen kostprijs
5. ( ) Locatie/huisvesting
6. ( ) materialen
* hierbij invullen wat van toepassing is voor de partnerovereenkomst

C. 1 Wederzijdse afspraken met betrekking tot het verlenen van diensten.
1. In overleg/samenwerking met de gastdocenten wordt de invulling van een dagprogramma voorbereid.
Bij de invulling van het programma wordt uitgegaan van het principe: praatje, plaatje, praktijk.
“Ik hoor en vergeet, ik zie en onthoud, ik doe en begrijp”
2. De bezoeken op locatie zullen over het algemeen plaats vinden tussen 11.30 uur en 14.30 uur. Er is een
mogelijkheid voor de jongeren en begeleiders om te lunchen. Er wordt zelf voor een lunchpakket gezorgd.
Daar waar mogelijk wordt het desbetreffende vervoer naar de locatie in samenwerking met de locatie
geregeld.
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3 De gastdocent kan in onderling overleg gebruik maken van bestaande lespakketten van de eigen
organisatie die geschikt zijn voor de leeftijdsgroep van de weekendschool.
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D. Looptijd partnerovereenkomst
1. Deze overeenkomst treedt in werking op ………..en is aangegaan voor de duur van ….jaren.
2. Deze overeenkomst zal eindigen op…….., tenzij beide partijen, stichting en partner samen
overeenkomen de overeenkomst te verlengen.
3. Om de sponsorovereenkomst mogelijk te verlengen zal de stichting voor ……. in overleg treden met de
partner.
E. Beëindiging partnerovereenkomst
1. Tussentijdse beëindiging is mogelijk als van één van de partijen, stichting of partner in alle redelijkheid
niet gevraagd kan worden deze overeenkomst voor te zetten.
2. Beide partijen, stichting en partner zijn gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door een schriftelijke
kennisgeving in geval dat de andere partij faillissement heeft aangevraagd, een aanvraag tot surseance van
betaling heeft ingediend, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt.
3 Na beëindiging van deze overeenkomst, om wat van reden dan ook, zullen partijen, stichting en partner
niet langer rechten, die aan deze overeenkomst ontleend kunnen worden speciaal met betrekking tot het
gebruik van de naam van de wederpartij, mogen toepassen.
Bij eventuele geschillen evenals in situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen stichting en
partner in goed overleg en in de geest van deze partnerovereenkomst tot een oplossing trachten te komen
F. Diversen
1. Het is stichting en partner niet toegestaan de rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over
te dragen aan derden.
2. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn slechts geldig als deze schriftelijk tussen stichting en partner zijn
overeengekomen.
3. Indien één of enkele bepalingen in deze overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar blijken te zijn
zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.
Aldus opgemaakt in tweevoud op
Voor de stichting Weekendschool
“Toppers Op Zondag” in Twente

Voor de partner

Door: Drs.M. J.A. ten Hag
Titel: voorzitter stichting Weekendschool
“Toppers op Zondag” in Twente

Door:
Titel:

Datum:

Datum:
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