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Provincie Noord-Holland

Deze notitie beschrijft de inhoudelijke en financiële
uitgangspunten voor evenementensponsoring in
de periode 2020-2023.
Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op het
coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken 2020-2023’
en gelieerd aan de nieuwe communicatiestrategie,
passend bij een integer, transparant en
inclusief openbaar bestuur. De resultaten
van evenementensponsoring in voorgaande
collegeperiodes zijn meegewogen.
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Inleiding
In Noord-Holland worden veel evenementen georganiseerd. Voor inwoners en bezoekers dragen zij bij aan de aantrekkelijkheid
van de provincie en zijn zij een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. De kracht van evenementen is sterk, juist omdat
mensen er plezier aan beleven. In de nieuwe communicatiestrategie wil de provincie haar reputatie versterken, kiezen we
tevens voor een aantal nieuwe ambities en willen we groeien van een zendende organisatie naar een organisatie die continu in
gesprek is met haar inwoners. De strategie geeft daarmee invulling aan het college dat een eigentijds bestuur wil zijn, waarbij
iedereen gehoord wordt en zijn inbreng kan leveren. Met dit nieuwe beleid voor evenementensponsoring willen we hier
eveneens een bijdrage aan leveren, onder meer door evenementen actiever in te zetten voor (burger-)participatie en meer te
richten op diversiteit. Daarnaast kan met sponsoring een bijdrage worden geleverd aan maatschappelijke doelen uit het
coalitieakkoord, zoals verduurzaming of het stimuleren van breedtesport.
Het nieuwe coalitieakkoord is de basis van het nieuwe beleid voor evenementensponsoring, er wordt op twee plaatsen
gerefereerd aan sponsoring:
Openbaar Bestuur: Wij kunnen een sponsorbijdrage verlenen aan publieksevenementen die een Noord-Hollands karakter, een bovenregionale

uitstraling en een grote zichtbaarheid hebben. Hierbij richten we ons op publieksevenementen die aansluiten bij onze kerntaken. Onze sponsorbijdrage
richt zich bij voorkeur op het realiseren van een maatschappelijk doel, zoals verduurzaming of participatie.

Sport: Sport is goed voor de gezondheid en voor veel Noord-Hollanders een geliefde vorm van vrijetijdsbesteding. We onderschrijven het belang van
(breedte)sport en ondersteunen een aantal belangrijke sportieve evenementen, zoals de Dam-tot-Damloop en de Wandelvierdaagse.

Door evenementensponsoring integraal onderdeel uit te laten maken van de communicatie van de provincie wordt de
bekendheid van en het vertrouwen in de provincie vergroot. Ook biedt het de kans om de dillema’s, keuzes, taken en projecten
van de provincie duidelijker voor het voetlicht te brengen en om daarover met relaties, bezoekers en inwoners van NoordHolland in gesprek te gaan.
In de sponsorstrategie voor 2020 tot en met 2023 gaan we uit van:
•

Evenementen met een Noord-Hollands karakter

•

Evenementen die aansluiten bij onze kerntaken

•

Mogelijkheden voor een grote zichtbaarheid

•

Evenementen met een bovenregionale uitstraling (media-aandacht)

•

Publieksevenementen

•

Hierbij zetten we, in principe, onze sponsorbijdrage in voor het realiseren van een maatschappelijk doel, zoals
verduurzaming van het evenement of participatie.

Algemene uitgangspunten evenementensponsoring
Bij evenementen kiest de provincie bewust voor een sponsorovereenkomst in plaats van subsidie. Sponsoring biedt de
mogelijkheid een andere relatie aan te gaan. Dan is het evenement niet het doel, zoals bij subsidie, maar een middel voor de
realisatie van onze doelstellingen. Bij sponsoring wordt actief gestuurd op onderhandelbare tegenprestaties, zoals het
verkrijgen van publiciteit voor het gekoppelde provinciale beleid, hospitality rechten, het stimuleren van verduurzaming van
het evenement en contact en interactie met de doelgroep van het evenement.
De provincie kiest voor een mix van grote, middelgrote en kansrijke kwalitatief hoogwaardige evenementen die aansluiten op
de basisvoorwaarden. Nieuw hierbij is dat we streven naar een combinatie van evenementen waarmee we verschillende
doelgroepen bereiken, waarbij bijvoorbeeld meer dan voorheen aandacht is voor jongeren en de diversiteit in de achtergrond
van de inwoners van Noord-Holland. Ook werken we de komende jaren meer thema-gericht, waarbij er in 2020 extra aandacht
is voor evenementen die ‘75 jaar vrijheid’ als centraal thema hebben en in 2021 sluiten we aan bij het nationale themajaar ‘Ode
aan het landschap’.
Basisvoorwaarden:
a

te sponsoren evenementen moeten bijdragen aan de profilering en positieve uitstraling van de provincie als
maatschappelijk relevante overheidsorganisatie en als aantrekkelijke werkgever;

b

sponsoring moet de provinciale identiteit bevorderen, het imago van de provincie verbeteren en de naamsbekendheid
vergroten, passend bij de realisering van beleidsdoelen;

c

evenementen moeten een bovenregionale uitstraling hebben; een breed publiek bereiken dan wel interessante
intermediairs of opinieleiders en media-aandacht opwekken;

d

aanvullend op bestaande evenementen waarmee de provincie zich presenteert, zoals nieuwjaarsbijeenkomst,
provincieconcert, werkbezoeken en reguliere presentaties en congressen;
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e

een evenement mag geen afbreuk doen aan de reputatie van de provincie Noord-Holland;

f

spreiding over het jaar;

g

spreiding van aandacht over de Noord-Hollandse regio’s;

h

spreiding over de diverse doelgroepen die in Noord-Holland wonen;

i

spreiding over de verschillende beleidsthema’s;

j

contract met uitvoerend rechtspersoon.

Provincie Noord-Holland

Voor EK’s en WK’s gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
a

het betreft een door NOC*NSF erkende tak van topsport- en internationale wedstrijdsportdiscipline;

b

alleen Olympische of paralympische disciplines, of disciplines die op de nominatie staan om Olympisch of paralympisch te
worden komen in aanmerking;

c

het betreft een EK, WK of een ander grootschalig evenement, zoals een Wereldbekerwedstrijd;

Grote sportevenementen kunnen we alleen ondersteunen als een deel van de sponsorbijdrage wordt gebruikt voor de realisatie
van (inclusieve) side-events die breedtesport stimuleren of voor het verduurzamen van het evenement.

Beeldbepalende evenementen
Op grond van een optimale aansluiting op bovenstaande voorwaarden en succesvolle samenwerking in het verleden zullen wij
voor onderstaande beeldbepalende evenementen in principe een sponsorovereenkomst voor vier jaar afsluiten:
•

Landbouwshow Opmeer (o.a. landbouw)

•

Ondernemingsverkiezingen Noord-Holland (MKB)

•

Promotie Events Techniek (arbeidsmarkt & onderwijs)

•

Ronde om Texel (watersport)

•

Jumping Amsterdam (WK dressuur en WK springen)

•

Wandel4daagse (breedtesport)

•

Dam-tot-Dam weekend (breedtesport)

•

30 van Zandvoort (breedtesport)

•

Bevrijdingspop Haarlem

•

MOOOISTE landschapsfestival (landschap en natuur)

•

Hildes Verjaardag (archeologie)
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Mega-evenementen
De provincie heeft goede ervaringen met mega-evenementen als SAIL Amsterdam en Sail Den Helder. Op basis van besluit
vorming in 2018 is voor SAIL Amsterdam 2020 een apart bedrag in de begroting gereserveerd (€ 400.000,- voor sponsoring én
verkeersmaatregelen). In 2023 zal een nieuwe editie van Sail Den Helder plaatsvinden, waarvoor een aanvraag voor sponsoring
van dat evenement in combinatie met PreSail Texel voor een bedrag van € 300.000,- wordt verwacht. Omdat zulke megaevenementen slechts af en toe plaatsvinden en de hoogte van de sponsorbijdrage de mogelijkheden binnen de reguliere
sponsorbegroting overschrijdt, wordt net als in het verleden de sponsorbijdrage voor een mega-evenement apart opgenomen in
de begroting.

Werkwijze
Organisaties melden zich bij de provincie met een sponsoraanvraag of wij benaderen evenementen/organisaties die passen bij
onze uitgangspunten. Sponsoraanvragen worden aan de hand van onze uitgangspunten beoordeeld, waarbij we streven naar
variatie in thema’s, spreiding in tijd en ruimte en variatie tussen typen evenementen. Op jaarbasis kunnen we ongeveer 20 tot
30 evenementen ondersteunen. We kiezen ervoor om met organisaties van de beeldbepalende evenementen een sponsor
overeenkomst voor de periode 2020-2023 af te sluiten.
Ter bescherming van de integriteit van de provincie worden sponsorships alleen aangegaan met partijen van goede reputatie
en met ervaring in het organiseren van evenementen. Om zoveel mogelijk met betrouwbare partijen in zee te gaan, worden
organisatoren gescreend. Wij vragen de organisator zo nodig informatie aan te leveren om te vast te stellen dat wij met een
bonafide en professionele partij in zee gaan.
De sponsorbedragen en tegenprestaties worden contractueel vastgelegd.

Relatiemanagement en burgerparticipatie
Evenementen zijn een ideale gelegenheid om op een laagdrempelige manier met inwoners, partners en andere relaties in
gesprek te gaan. Dat kan op verschillende manieren, waarbij vaak een mix wordt gekozen van een relatiebijeenkomst in het
kader van het evenement, het onder de aandacht brengen van een bepaald beleidsthema bij het publiek (bijv. met een paviljoen)
of door interactie met de bezoekers tot stand te brengen. Enkele voorbeelden zijn: voorlichting over een provinciaal project in de
omgeving van het evenement of communicatie over provinciaal beleid dat raakvlak heeft met het evenement. En zo mogelijk,
vergelijk de campagne rond de totstandkoming van de Omgevingsvisie, willen we bezoekers vragen mee te denken over nieuw
provinciaal beleid.
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Duurzaamheid
We gaan stimuleren dat de evenementen die wij sponsoren steeds meer verduurzamen door een deel van onze sponsorbijdrage
hiervoor te bestemmen. Hierbij vragen wij onder andere (en indien van toepassing) aandacht voor het (her)gebruik van
grondstoffen, voedselverspilling, energiebesparing, vervoersstromen, impact op natuur, gezondheid en (verbetering van)
dierenwelzijn.
We bevorderen verduurzaming van evenementen niet alleen door hierover afspraken te maken in de sponsorovereenkomst,
maar ook door kennisuitwisseling tussen onze partners op dit vlak te organiseren. Bijvoorbeeld tijdens werkbezoeken of in
expertsessies.

Activering
Waar mogelijk zal de provincie de doelen van sponsoring versterken met aanvullende eigen, provinciale, activiteiten (merkactivatie) en inzet van provinciebestuurders. Zo wordt een hoger rendement uit sponsoring behaald. Hierover worden met de
organisatie afspraken gemaakt. Het kan bijvoorbeeld gaan om:
•

meenemen van een gesponsord evenement in een eigen social media campagne;

•

acties ter promotie van een evenement in een media campagne, bijv. een prijsvraag of win-actie via social media of de
plaatsing van advertenties;

•

zichtbaar maken van beleid/beleidsprojecten door middel van een of meer infostands bij het evenement, advertorial,
promotiefilms, social media, brochures, etc. of een actieve rol van bestuurders tijdens het evenement, zoals het verzorgen
van een opening, startschot, prijsuitreiking, etc.

Uitzonderingen op het sponsorbeleid
Het is bij sponsoring ook goed aan te geven welke aanvragen, projecten en evenementen niet via het sponsorbudget zullen
worden ondersteund:
•

geen activiteiten met een religieus, militair of politiek karakter

•

geen fondsenwervende evenementen

•

geen individuele activiteiten (van privépersonen)

•

geen studiereizen, scripties, boeken, etc.

•

geen beurzen en congressen

•

geen evenement enkel en alleen vanwege een jubileum

•

geen toeristische activiteiten

•

geen uitvoering van regulier beleid (oftewel: geen subsidie of vervanging daarvan).

Financiën
Op de meerjarenbegroting is jaarlijks een bedrag van € 600.000,- voor het uitvoeringsprogramma evenementensponsoring
gereserveerd. Hiervan zal ongeveer een kwart worden ingezet voor activering. Voor de sponsoring van EK’s en WK’s is jaarlijks
een bedrag van maximaal € 100.000,- van het sponsorbudget gereserveerd.
De omvang van het sponsorbedrag is gerelateerd aan de marktwaarde van de ingekochte rechten en gaat deze niet te boven.

Monitoring
In het derde jaar van deze collegeperiode zullen we de doelstellingen van evenementensponsoring toetsen en de resultaten
evalueren. Hierbij gaan we ook in beeld brengen in hoeverre de evenementen stappen hebben gemaakt op het gebied van
verduurzaming, bijvoorbeeld op het vlak van energiereductie en (verbetering van) dierenwelzijn.
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