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> Retouradres Postbus 16375 2500 BJ  Den Haag 

 
De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018  
2500 EA  DEN HAAG 
 

 

Datum 7 januari 2010  
Betreft Schriftelijke vragen van de leden Depla en Kranenveldt-van der Veen 
 
 
 
 

Hierbij zenden wij u de antwoorden op de vragen van de leden Depla en 
Kranenveldt-van der Veen over sponsoring door scholen. 
 
De vragen zijn op 2 december 2009 ingezonden. Het kenmerk van de vragen is 
2009Z23216. 
 
 
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
 
 
 
Sharon A.M. Dijksma 
 
 
 
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
 
 
 
Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart 

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 BJ  Den Haag 
www.minocw.nl 
  

Onze referentie 
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Uw brief van 
2 december 2009 
  

Uw referentie 
2009Z23216 
  

Bijlagen 
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2009Z23216 
 
Vragen van de leden Depla en Kraneveldt-van der Veen (beiden PvdA) aan de 
staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over sponsoring door 
basisscholen. (Ingezonden 2 december 2009) 
 
1 
Heeft u kennisgenomen van het feit dat Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder 
een partnerschap is aangegaan met Basketbalstichting Seals Den Helder voor het 
Under 20-team dat in de eredivisie uitkomt?  
 
Antwoord op vraag 1 
Ja. 
 
2 
Heeft u kennisgenomen van het feit dat dit basketbalteam uitkomt onder de naam 
‘Meerwerf Seals Den Helder’ en dat de naam van Stichting Meerwerf Basisscholen 
Den Helder prominent op de shirts van dit basketbalteam staat? 
 
Antwoord op vraag 2 
Ja. 
 
3 
Kent u de inhoud van het contract dat begin september 2009 tussen Stichting 
Meerwerf Basisscholen Den Helder en Basketbalstichting Seals Den Helder is 
afgesloten? Zo ja, welke afspraken zijn er onderling gemaakt?  
 
Antwoord op vraag 3 
De algemeen directeur van Stichting Meerwerf Basisscholen heeft mij geïnformeerd 
over de inhoud van het contract.  De Stichting Meerwerf Basisscholen heeft op 9 
september 2009 een overeenkomst gesloten met de Basketbalstichting Seals Den 
Helder om gezond en sportief gedrag van de leerlingen te bevorderen en om 
naamsbekendheid van Meerwerf Basisscholen te verwerven. De Stichting Meerwerf 
Basisscholen steunt de basketbalstichting gedurende het huidige schooljaar voor een 
bedrag van 8000 euro. De oudste leerlingen kunnen in schoolverband met hun 
ouders basketbal wedstrijden en trainingen bezoeken en kunnen gebruik maken van 
fitnessfaciliteiten. Gedurende dit speelseizoen staat de naam van Meerwerf 
Basisscholen op het shirt van de spelers van het Under 20-team dat in de eredivisie 
uitkomt, en op andere reclame-uitingen van de club (website, boardings langs het 
wedstrijdveld). De overeenkomst is voor het derde achtereenvolgende jaar gesloten. 
 
4 
Is er volgens u sprake van een partnerschap of sponsoring door Stichting Meerwerf 
Basisscholen Den Helder? 
 
Antwoord op vraag 4 
De Stichting Meerwerf Basisscholen levert een geldelijke bijdrage aan 
Basketbalstichting Seals Den Helder en ontvangt daarvoor als tegenprestatie de 
mogelijkheid van deelname door leerlingen aan sportieve activiteiten (middels 
toegang tot wedstrijden, clinics en fitnessfaciliteiten) en de naamsvermelding van 
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Meerwerf Basisscholen op reclame-uitingen. Omdat geld beschikbaar wordt gesteld 
in ruil voor publiciteit is er mijns inziens sprake van sponsoring. 
 
5 
Kunt u aangeven voor welk bedrag Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder de 
Basketbalstichting Seals Den Helder steunt? Welke prestaties levert de 
Basketbalstichting voor de betrokken scholen? Kunt u aangeven of deze gelden 
worden betaalt uit de rijksbijdrage? 
 
Antwoord op vraag 5 
De Stichting Meerwerf Basisscholen steunt de basketbalstichting gedurende het 
huidige schooljaar voor een bedrag van 8000 euro. Deze gelden worden betaald uit 
de rijksbijdrage. Zie voorts mijn antwoord op vraag 3. 
 
6 
Welke maatregelen gaat u treffen als blijkt dat een school middelen uit de 
Rijksbijdrage inzet voor sponsoractiviteiten? 
 
Antwoord op vraag 6 
De Stichting Meerwerf Basisscholen ontvangt voor een geldelijke bijdrage van 8000 
euro aan Seals Den Helder de mogelijkheid van deelname door leerlingen aan 
sportieve activiteiten en de naamsvermelding op reclame-uitingen. Ik waardeer het 
zeer dat Stichting Meerwerf Basisscholen zich actief inzet om een gezonde 
levenswijze van zijn leerlingen te bevorderen. Dat daarbij op creatieve wijze de 
samenwerking wordt gezocht met een top basketbalclub uit Den Helder die op het 
hoogste landelijke niveau acteert kan ik mij goed indenken: dit stimuleert leerlingen 
tot gezonde activiteiten en sportief gedrag. Ik constateer dat de Stichting Meerwerf 
Basisscholen een (relatief klein) gedeelte van de Rijksbijdrage besteedt aan 
shirtsponsoring en andere reclame-uitingen. Op basis van de informatie waarover ik 
thans beschik, kan ik niet beoordelen welk gedeelte van de 8000 euro is besteed aan 
het stimuleren van de sportieve activiteiten, en welk gedeelte is besteed aan de 
reclame-uitingen. Besteding van de Rijksbijdrage aan reclame-uitingen is niet in 
overeenstemming met de bekostigingsvoorwaarden, dat wil zeggen de 
bestedingsmogelijkheden van de Rijksbekostiging zoals aangegeven in artikel 148 
van de Wet op het Primair Onderwijs. Ik vind het daarom wenselijk dat de Stichting 
Meerwerf Basisscholen de samenwerking met de Basketbalstichting Seals in deze 
vorm zo spoedig mogelijk beëindigt. Er zijn ook andere vormen van samenwerking 
denkbaar die zowel de gezondheid van de leerlingen als de kennismaking met de 
basketbalsport ten goede komen zonder dat daarbij gelden uit de Rijksbijdrage 
worden ingezet voor reclame-uitingen op en rond het sportveld. Ik zal de Inspectie 
van het Onderwijs verzoeken om dit signaal in behandeling te nemen en de Stichting 
Meerwerf Basisscholen per brief in kennis te stellen van mijn verzoek om deze 
sponsoring te beëindigen. Op basis van de bevindingen van de Inspectie zal ik 
eventueel overgaan tot terugvordering. Als blijkt dat ook andere scholen middelen uit 
de Rijksbijdrage inzetten voor sponsoractiviteiten, zal ik de Inspectie van het 
Onderwijs middels de signalenprocedure van deze gevallen op de hoogte stellen. 
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7 
Kunt u aangeven waaruit de samenwerking tussen basketbalstichting Seals Den 
Helder en ROC Kop van Noord-Holland en Scholen aan Zee bestaat? Is er sprake van 
sponsoring dan wel van reële samenwerking?  
 
Antwoord op vraag 7 
Er is op dit moment geen sprake van sponsoring dan wel reële samenwerking tussen 
ROC Kop van Noord-Holland dan wel Scholen aan Zee en Basketbalstichting Seals 
Den Helder.  
 
 
 
 
 
 


