Sponsorbeleid
De StichtingRestless Legs ontvangt reguliere inkomsten uit subsidies van de overheid,
donateurgelden en incidentele inkomsten van individuen en/of sponsoren. Ten aanzien van dit
laatste (sponsoring) hanteert de Stichting een sponsorbeleid, dat er op gericht is om extra
activiteiten te kunnen doen, in het kader van de doelstellingen van de Stichting, die niet gedekt
worden uit subsidies en donateurgelden. Hoofduitgangspunt van sponsoring is voor de Stichting,
dat de reguliere taken van de Stichting nimmer afhankelijk mogen zijn van sponsorgelden. Als
een sponsoring ophoudt zal dat nimmer mogen leiden tot bedreiging van het voortbestaan van de
Stichting of het beëindigen van de reguliere taken van de Stichting. In het hierna volgende wordt
een aantal richtlijnen gegeven, waar sponsoring van de Stichting aan zal voldoen.
Sponsoractiviteiten mogen nimmer conflicterend zijn met wet- en regelgeving.
1. Een sponsor kan de eigen inzichten over het Restless Legs Syndroom van de Stichting niet
beïnvloeden. Het bestuur blijft hierin autonoom, daarin geadviseerd door haar Medische
Adviesraad.
2. Een sponsorbedrag wordt altijd door de Stichting aangevraagd aan de sponsor voor een
omschreven activiteit.
3. In het sponsorcontract wordt het sponsorbedrag vastgelegd en de activiteit waaraan het
bedrag zal worden besteed. Ook wordt vastgelegd hoe de sponsor omgaat met communicatie
betr. de sponsoring. Verder wordt vastgelegd dat de betreffende sponsor de zelfstandige
beslissingsbevoegdheden van het Stichtingsbestuur respecteert.
4. Sponsorbedragen worden aangewend om activiteiten te bekostigen die niet door het Fonds
PGO worden gesubsidieerd en die niet behoren tot de kernactiviteiten van de Stichting.
5. De sponsor heeft geen inspraak in de wijze waarop de Stichting het bedrag aanwendt voor de
omschreven activiteit.
6. In de financiële verantwoording van het jaarverslag worden de naam van de sponsor, het
sponsorbedrag en de activiteit vermeld.
7. Voor de activiteiten van de Stichting bekostigd door een sponsor blijft de Stichting de
verantwoordelijkheid dragen, hetgeen inhoudt dat betalingen via de Stichting verlopen.
8. Het sponsorbeleid wordt beschouwd als een gemeenschappelijke bestuurlijke
aangelegenheid waarvoor alle bestuursleden verantwoordelijk zijn, onverminderd delegatie
van bevoegdheden.

Met betrekking tot medicijnen hanteert de Stichting onderstaande principes:
9. Zolang medicijnen voor RLS niet zijn geregistreerd, geeft de Stichting hieraan geen publiciteit.
10. Als de Stichting de namen van de geregistreerde medicijnen vermeldt, dan worden zowel de
generieke als de merknamen patent benaming vermeld.

