Sponsorcontract
Wauw! We vinden het echt tof dat jij overweegt om sponsor te
worden van Stichting Zwolle IT City. Daarom hebben we voor jou dit
sponsorcontract opgesteld. Hierin staat precies wat je van ons mag
verwachten en uiteraard wat wij van jou verwachten.
De liefde kan immers niet van één kant komen…

Wat mag je van ons verwachten?
●

Door onze contacten met de onderwijsinstellingen en de regionale politiek,
zal Zwolle IT City zich continu inzetten om haar missie waar te laten maken.

●

Wij organiseren 4x per jaar een event i.s.m. met diverse opleidingsinstituten,
hierbij mag jij gratis aanwezig zijn.

●

Via ons platform bieden wij jou de mogelijkheid tot het plaatsen van vacatures en
je bedrijfsprofiel (afhankelijk van het door jou gekozen pakket).

●

Mogelijkheid om te delen via onze social kanalen (bijvoorbeeld nieuwsitem,
kennisdeling, etc.).

●

Korting op events.

Wat verwachten we van jou?
●

Je kan je vinden in de missie en visie van Zwolle IT City zoals beschreven in ons manifest.

●

De missie van Zwolle IT City zichtbaar maakt en uitdraagt door:
○ Plaatsen deelnemers logo in footer van je website;
○ Door het plaatsen van berichten op je eigen website/social media over
deelname aan Zwolle IT City.

●

Samen wilt werken vanuit verbinden en vertrouwen met andere deelnemers aan
Zwolle IT City.

●

Aanwezig bent bij ten minste 2 Zwolle IT City bijeenkomsten.

●

Uitdragen en deelnemen aan de ZITC Academie.
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Ja, ik onderschrijf het manifest van Zwolle IT City
●

Zwolle IT City is een samenwerkingsverband tussen een breed assortiment aan Zwolse IT
organisaties; een platform voor IT in Zwolle. Samen willen wij IT Professionals laten zien wat
voor moois Zwolle te bieden heeft op IT gebied. Prachtige hoogstaande producten en
ontwerpen, ervaren en gedreven collega’s, stabiele gezonde organisaties en zoveel meer.

●

Zwolle IT City is een initiatief om het tekort op de IT arbeidsmarkt op een ambitieuze en
innovatieve manier om te zetten van een probleem naar een kans. Wij geloven niet dat een
krappe arbeidsmarkt je tegen kan houden om te groeien en bloeien. Door out-of-the-box
denken en samenwerken kunnen we vanuit die verbinding zoveel meer lawaai maken op de
arbeidsmarkt en IT Professionals ervan overtuigen dat Zwolle ‘the place to be’ is.

●

Zwolle IT City is samenwerken op het hoogste niveau; partners die elkaar versterken in
recruitment en arbeidsmarktcommunicatie.

●

Zwolle IT City zet Zwolle op de kaart als dé IT stad van Nederland met een zeer aangenaam
en concurrerend woon-, werk- en leefklimaat.

●

Zwolle IT City is elkaar gunnen, elkaar helpen en elkaar sterker maken.

●

Zwolle IT City is kennis, techniek en inzet bundelen om een Zwolse stempel op de
Nederlandse IT wereld te zetten.

●

Betrokkenheid en vertrouwen van de partners is dé drijvende factor achter het initiatief.

●

Onze kernwaarden:
○ Verbonden;
○ Ambitieus;
○ Ontwikkeling;
○ Innovatie;
○ Vertrouwen.
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Ja, ik sluit mij aan bij Zwolle IT City!
Zwolle IT City is een uniek samenwerkingsverband tussen Zwolse IT organisaties. Zwolle IT City biedt
jou de mogelijkheid om je aan te sluiten als deelnemer via dit sponsorcontract. Wij bieden hiervoor de
volgende pakketten (graag aanvinken welk pakket voor jou van toepassing is). Alle pakketten bevatten
de mogelijkheden tot deelname aan events, het opnemen van je bedrijfsprofiel op de site,
kennisdeling, netwerken etc. Met pakket B/C/D is het tevens mogelijk vacatures te plaatsen:

o Pakket A - Voor ZZP-ers: € 1.000,- per jaar
o P akket B - Voor bedrijven inclusief de mogelijkheid tot het doorlopend plaatsen
van 3 vacatures op www.zwolleitcity.nl: € 2.500,- per jaar

o Pakket C - Voor bedrijven inclusief de mogelijkheid tot het doorlopend plaatsen
van 6 vacatures op www.zwolleitcity.nl: € 5.000,- per jaar

o Pakket D - Voor bedrijven inclusief de mogelijkheid tot het doorlopend plaatsen
van 10 vacatures op www.zwolleitcity.nl: € 10.000,- per jaar

Op deze overeenkomst zijn de Voorwaarden Sponsorovereenkomst Stichting Zwolle IT City op de
achterzijde van toepassing.
De Sponsor verplicht zich door ondertekening tot de betaling van voornoemd(e) bedrag(en) conform
deze overeenkomst. Hiervoor zal Zwolle IT City een factuur versturen.
In tweevoud opgemaakt te ……………………...……………. op ………………………….
De Stichting:

De Sponsor:

namens deze
de heer/mevrouw: ……………………...………

namens deze
de heer/mevrouw: ……………………...………

ondertekening ……………………...………

ondertekening ……………………...………

De sponsor heeft de toepasselijke Voorwaarden Sponsorovereenkomst Stichting Zwolle IT City op de
achterzijde gelezen en gaat middels ondertekening akkoord met deze deze voorwaarden.

ondertekening ……………………...………
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Voorwaarden Sponsorovereenkomst Stichting Zwolle IT City
Bij het aanmelden als deelnemer en het aangaan van de deelnemersovereenkomst wordt de
deelnemer (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) geacht kennis te hebben genomen en akkoord te gaan
met:
Artikel 1 Definities
De volgende definities worden gebruikt:
1. Zwolle IT City: Stichting Zwolle IT City, opgericht bij notariële akte d.d. 2 oktober 2018 en
heeft tot doel het gezamenlijk met informatietechnologie (IT) organisaties ondernemen van
recruitment activiteiten om de doorloopsnelheid van vacatures in die sector te verkorten en de
naamsbekendheid van IT organisaties in Zwolle op de arbeidsmarkt te vergroten, dit in de
ruimste zin van het woord. En met als meest zichtbare doel: Zwolle neerzetten als de IT
hoofdstad van Nederland.
2. De deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich als deelnemer bij Zwolle IT
City heeft aangemeld en door het bestuur als zodanig is toegelaten en een
deelnemersovereenkomst heeft gesloten.
Artikel 2 Sponsorovereenkomst (deelnemerschap)
1. Aanmelding als deelnemer en aanvaarding van de voorwaarden van de sponsorovereenkomst
geschiedt door invulling van het (digitale) aanmeldformulier.
2. Deze overeenkomst heeft een looptijd tot 31 december 2019 en wordt steeds stilzwijgend voor
de duur van één kalenderjaar voortgezet, behoudens schriftelijke opzegging tegen het einde
van een kalenderjaar, mits deze geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van ten
minste één maand.
3. Het deelnemerschap en de sponsorovereenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk (digitaal) bij
de ledenadministratie worden opgezegd.
Artikel 3 Financiële bijdragen
1. De contributie bedraagt op jaarbasis:
a. Voor zelfstandigen: € 1.000,b. Voor bedrijven met de mogelijkheid tot het plaatsen van 3 vacatures: € 2.500,c. Voor bedrijven met de mogelijkheid tot het plaatsen van 6 vacatures: € 5.000,d. Voor bedrijven met de mogelijkheid tot het plaatsen van 10 vacatures: € 10.000,2. De contributie zal na rato van het restant van een kalenderjaar worden gefactureerd.
3. Deze financiële bijdrage wordt jaarlijks voor het opvolgende kalenderjaar door het bestuur van
de Zwolle IT City vastgesteld en aan de deelnemer bekend gemaakt voor het einde van het
lopende kalenderjaar. Het kalenderjaar van Zwolle IT City loopt van 1 januari tot en met 31
december.
4. De financiële bijdragen worden door de deelnemer bij vooruitbetaling op een daartoe door
Zwolle IT City aangewezen bankrekening voldaan.
5. Voor het deelnemen aan activiteiten kan een bijdrage worden verlangd.
6. Restitutie wordt niet verleend.
Artikel 4 Betaalwijze
1. Voor de sponsorbetaling wordt jaarlijkse een factuur vooraf verstuurd.
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Artikel 5 Betalingsachterstanden
1. Wanneer er een achterstand is, die groter is dan 2 maanden, zal de sponsorovereenkomst
worden opgezegd. De verplichting tot betaling van de achterstallige financiële bijdrage blijft in
dat geval bestaan.
Artikel 6 Privacy
1. Bij het aangaan van de sponsorovereenkomst worden persoonsgegevens geregistreerd. De
gegevens worden door Zwolle IT City gebruikt om de dienstverlening aan de deelnemers goed
te laten verlopen en de deelnemers adequaat te kunnen informeren.
2. Zwolle IT City houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Heeft de deelnemer bezwaar tot het publiceren van zijn/haar naam of beeldmateriaal als
deelnemer van Zwolle IT City, dan kan dit worden doorgegeven aan de administratie:
administratie@zwolleitcity.nl.
Artikel 7: Verplichtingen deelnemer
1. De deelnemer is verplicht ervoor te zorgen dat zijn/haar gevraagde gegevens juist en volledig
bekend zijn bij Zwolle IT City. Mededelingen namens Zwolle IT City worden gedaan aan het bij
Zwolle IT City bekende e-mailadres van de (wettelijk vertegenwoordiger van de) deelnemer.
2. De deelnemer onthoudt zich van handelingen of uitingen op welke wijze dan ook, die het
aanzien of het belang van Zwolle IT City alsmede de belangen van andere deelnemers
kunnen schaden.
3. Deelnemers van de stichting hebben op geen enkele wijze inspraak op de uitoefening van het
dagelijks bestuur van de stichting.
Artikel 8: Opzegging en ontbinding
1. Zwolle IT City en de deelnemer kunnen de sponsorovereenkomst tussentijds opzeggen zoals
omschreven in artikel 2.
2. De sponsorovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden indien:
a. het gedrag van de deelnemer het aanzien of het belang van Zwolle IT City alsmede
de belangen van andere deelnemers schaadt; of
b. de deelnemer zich niet houdt c.q. niet voldoet aan de bepalingen van de statuten en
het manifest van de Zwolle IT City.
3. Van het voornemen tot ontbinding als bedoeld in lid 2 wordt de deelnemer per aangetekende
brief door Zwolle IT City op de hoogte gesteld.
4. De deelnemer kan Zwolle IT City op geen enkele manier aansprakelijk stellen voor eventuele
consequenties en/of schade als gevolg van opzegging c.q. ontbinding van de
deelnemersovereenkomst jegens de deelnemer.
5. In aanvulling op het hiervoor bepaalde is het bestuur van Zwolle IT City te allen tijde bevoegd
de deelnemersovereenkomst en daarmee het deelnemerschap van de deelnemer te
beëindigen om zijn moverende redenen. Hiervoor is vooraf schriftelijke goedkeuring nodig van
de raad van advies van Zwolle IT City.
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