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Veluws College 
 
Het Veluws College is een brede katholieke scholengemeenschap met 3 vestigingen in Apeldoorn: 
Walterbosch, Cortenbosch en Mheenpark, en een oecumenische vestiging in Twello. 
 
Missie 
Binnen de stichting biedt het Veluws College toegankelijk kwaliteitsonderwijs aan jongeren 
tussen de 12 en 18 jaar in de regio Apeldoorn. Het Veluws College is uitdagend en 
vooruitstrevend en helpt kinderen op weg naar een kansrijke toekomst in een complexe 
samenleving. Het Veluws College biedt hiertoe uitdagend en vernieuwend onderwijs, gericht 
op de persoonlijke ontwikkeling van ieders competenties. 
 

Topsport Talentschool 
Het Veluws College is Topsport Talentschool (voorheen: LOOT). Dat houdt in dat leerlingen die op 
hoog niveau sport beoefenen in aanmerking kunnen komen voor faciliteiten die de combinatie van 
schoolwerk en topsport eenvoudiger maken.  

Leerlingen met een landelijke status (Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte) kunnen in 
aanmerking komen voor een LOOT-status. Deze landelijke status wordt bepaald door de nationale 
sportbonden en goedgekeurd door NOC*NSF.   
 
Topsport Talentschool is een initiatief van de stichting LOOT. Deze stichting werkt nauw samen met 
NOC*NSF. Het Veluws College is een van de 29 Topsport Talentscholen in Nederland en vervult een 
regiofunctie. Leerlingen vanuit de Stedendriehoek (Zutphen, Deventer, Apeldoorn) maar ook 
daarbuiten kunnen op het Veluws College terecht.  
 

Ruimte voor talent 
Ook leerlingen die op andere vlakken dan sport uitblinken, bijvoorbeeld zang, dans of theater, krijgen 
bij het Veluws College speciale faciliteiten.  
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Sponsorvisie 
 
Het Veluws College is een scholengemeenschap die leerlingen wil stimuleren en faciliteren het beste 
uit zichzelf te halen. Daarnaast wil het Veluws College een grote mate van betrokkenheid tonen bij 
de omgeving van de vestigingen en de leefwereld van onze leerlingen en daar een bijdrage aan 
leveren.  

Waarom sponsoren wij sport? 
In de sport wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van ontdekte talenten. Dat gebeurt ook 
op het Veluws College. Op school stimuleren en faciliteren wij onze leerlingen zodat zij op 
verschillende terreinen zich optimaal kunnen ontplooien. Het Veluws College levert graag een 
bijdrage aan sportverenigingen, zodat zij jonge sporters kunnen begeleiden bij hun sportieve 
prestaties.  

Het Veluws College wil samenwerken met sportverengingen door een sponsorcontract aan te gaan. 
De school levert een financiële bijdrage of een dienst. Als tegenprestatie wil de school de 
gelegenheid krijgen om jonge sporttalenten te informeren over het Veluws College als Topsport 
Talentschool. 

Waarom sponsoren wij kunst & cultuur? 
Op het Veluws College wordt veel aandacht besteed aan kunst & cultuur. Niet alleen passief tijdens 
de lessen en door het bezoeken van voorstellingen en tentoonstellingen, maar ook actief. Leerlingen 
worden gestimuleerd zich te ontwikkelen in verschillende kunstvormen. Op deze manier ontwikkelen 
ze creativiteit en leren ze zich presenteren. Het Veluws College wil een financiële bijdrage of een 
dienst leveren aan culturele organisaties en evenementen voor en/of door jongeren. 

Sponsorvoorwaarden 
Om voor sponsoring van het Veluws College in aanmerking te komen dienen sportverenigingen te 
voldoen aan deze voorwaarden: 

• Sponsoring moet in lijn zijn met de volgende kernwaarden van het Veluws College: 
vertrouwd en veilig. 

• Er moet duidelijk zijn aangegeven wat de te leveren prestatie is van beide partijen. 
• De sportvereniging dient een sport aan te bieden waarin leerlingen een landelijke status 

moeten kunnen krijgen. Denksporten uitgezonderd. 
• Het Veluws College sponsort geen individuen, maar uitsluitend verenigingen of teams. 
• Het Veluws College sponsort geen sporten met een hoog risicogehalte. 
• Het Veluws College sponsort geen verenigingen die op enige wijze discrimineren op grond 

van religie, sexe of politieke overtuiging. 
• Het Veluws College gaat geen sponsorverplichtingen aan met een looptijd langer dan 5 jaar. 

 

Budget 
Jaarlijks heeft het Veluws College op de bovenschoolse begroting een budget opgenomen voor 
sponsoring. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de algemeen directeur VO.  
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Te leveren prestaties 
In het sponsorcontract staat vastgelegd wat de te leveren prestatie van het Veluws College is naar de 
gesponsorde vereniging. Het Veluws College verwacht dat de vereniging bereid is hun pupillen te 
informeren over het Veluws College als Topsport Talentschool.  Hiervoor worden de onderstaande 
middelen ingezet. 

Vermelding website 
Op de website van de vereniging komt een link naar de site van het Veluws College en staat 
informatie over het Veluws College. Bij sportverenigingen wordt ook informatie gegeven over het 
Veluws College als Topsport Talentschool. 

Vermelding in sporthal of langs sportveld of bij het (culturele) evenement 
Het Veluws College krijgt een vermelding van de school, in de vorm van een bord of doek, in de 
sporthal, langs het sportveld of bij het (culturele) evenement.  

 
Voor sponsoring van sportverengingen geldt aanvullend het volgende: 

Brochures 
Ieder jaar in oktober ontvangen de sportverenigingen brochures met informatie over het Veluws 
College als Topsport Talentschool. De vereniging brengt deze onder de aandacht van pupillen die in 
aanmerking lijken te komen voor een landelijke status. 

Vertoning film Topsport Talentschool 
De film van het Veluws College als Topsport Talentschool wordt vertoond op de website of in de 
sportkantine van de vereniging. 

Voorlichting 
Jaarlijks houdt een contactpersoon van het Veluws College een voorlichting over het Veluws College 
als Topsport Talentschool aan pupillen en hun ouders/verzorgers.  

Contactpersonen 
Het Veluws College heeft op iedere vestiging een coördinator, die de jonge topsporters begeleid. De 
coördinatoren zijn ook contactpersonen voor de gesponsorde sportverenigingen, zie bijlage 1.  
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Bijlage 1: gesponsorde sportverenigingen en contactpersonen Veluws 
College 
 

Vereniging Sport Termijn Bijdrage Contactpersoon Coördinator VC 
AMHC Hockey 02-2009/02-

2012 
stilzwijgende 
jaarlijkse 
verlenging 

€300,- Reina Ammerlaan  

Daisy Tennis 2009-2012 
stilzwijgende 
jaarlijkse 
verlenging 

€500,- p/j Bert Scheenstra  

Alterno Volleyball 2009-2011 €440,- p/j B. Beernink  
Sporthal 
Jachtlust 

Volley-, 
voet- en 
handbal 

 €300,- Theo Deijk  

Voorwaarts 
Twello 

Gymnastiek, 
voet-, hand-
en volleybal  

04-2010/06-
2013 
stilzwijgende 
jaarlijkse 
verlenging- 
is verlengt 

€250,- p/j (+ 
jaarlijkse 
indexering) 

Leo Dadema  

De 
Schaakmaat 

Schaken 5-2012/4-2014 
geen 
stilzwijgende 
verlenging 

€350,- p/j J. Hamers, H. 
Visser 

 

Dynamo 
dames 1 

Volleybal 09-2011/08-
2014 geen 
stilzwijgende 
verlenging 

€10.000,- p/j 
+ 
kledingkosten 

Hans Stindt  

 

6 
Sponsorbeleidsplan 
Veluws College – sept. 2012 


	Inhoudsopgave
	Veluws College
	Ruimte voor talent

	Sponsorvisie
	Te leveren prestaties
	Bijlage 1: gesponsorde sportverenigingen en contactpersonen Veluws College

