Spelregels Adoptie en sponsoring zitbanken De Ronde Venen
De gemeente De Ronde Venen zoekt bedrijven, instellingen en bewoners die graag een zitbank
adopteren of sponsoren. Bij adoptie onderhoudt u een bestaande bank. Bij sponsoring
koopt en betaalt u de onderhoudskosten voor een nieuwe bank. In overleg met de
gemeente krijgt deze bank een mooie plek in bijvoorbeeld een park, op een plein of in een
straat. De adoptienemer of sponsor kan met een plaquette op de bank laten zien wie het
plaatsen of onderhouden van de bank mogelijk heeft gemaakt.
Hiermee willen wij ondernemers en inwoners de kans geven om reclame te maken en hun
betrokkenheid te vergroten met elkaar en de omgeving. De gemeente kan op deze manier de
zitbanken op een hoger kwaliteitsniveau onderhouden en het aantal uitbreiden.
Redenen voor adoptie of sponsoring van een bankje kunnen zijn: een verzamelpunt voor
bijvoorbeeld hondenbezitters, een boodschap uitdragen bij een speelplek, bijvoorbeeld (groot-)
ouders, een eigen sfeer creëren, een eigen plek creëren met voorzieningen, een herinnering
aan een overleden persoon, een jubileum, reclame voor specifieke doelgroepen of aansluiting
bij een specifieke wandel- en/of fietsroute.
Wilt u een (bestaande) zitbank adopteren of sponsoren?
Dit kan heel eenvoudig. U kunt uit in totaal vijf ‘pakketten’ kiezen. U kunt het pakket afnemen
voor een periode van vijf jaar. Op de bank kan een plaquette aangebracht worden met een door
u gekozen tekst.
Pakket 1: adopteren bestaande zitbank- eigen uitvoering onderhoud
Kosten voor 5 jaar:
Onderhoud wordt volledig door adoptienemer bekostigd en uitgevoerd, waarbij adoptienemer
Tenminste het navolgende onderhoud voor zijn/haar rekening neemt:
- Schoonmaken en houden van de bank
- Het eventueel schilderen van de bank (kleur in overleg met gemeente)
- Het schoonmaken van het groen en de tegels rondom de bank
- Het verwijderen van graffiti binnen een maand
- Het uitvoeren van kleine reparaties.
Totaal kosten pakket 1 (voor 5 jaar)*
*prijspeil 2020
€0
Optioneel: 1 keer aanschaf en plaatsing vandalismebestendige plaquette (de kosten hiervan
zijn afhankelijk van de gekozen plaquette)

1

Pakket 2: Betaling onderhoud bestaande zitbank met houten planken
Kosten voor 5 jaar:
1 keer bij start basis schoonmaak
1 keer schuren en beitsen houten planken (evt. vervanging planken)
2 keer per jaar wordt de bank schoongemaakt
6 keer per jaar worden het groen of de tegels rondom de bank schoongemaakt
Graffiti wordt binnen 1 maand verwijderd
Kleine reparaties worden uitgevoerd
Totaal kosten pakket 2 (voor 5 jaar)* *prijspeil 2020
€ 590
Optioneel: 1 keer aanschaf en plaatsing vandalismebestendige plaquette (de kosten hiervan
zijn afhankelijk van de gekozen plaquette).
Pakket 3: Betaling onderhoud bestaande rvs zitbank
Kosten voor 5 jaar:
1 keer bij start basis schoonmaak en eventueel verwijderen graffiti
2 keer per jaar wordt de bank schoongemaakt
6 keer per jaar worden het groen of de tegels rondom de bank schoongemaakt
Graffiti wordt binnen 1 maand verwijderd
Kleine reparaties worden uitgevoerd
Totaal pakket 3 (voor 5 jaar)*
*prijspeil 2020
€ 350
Optioneel: 1 keer aanschaf en plaatsing vandalismebestendige plaquette (de kosten hiervan
zijn afhankelijk van de gekozen plaquette).
Algemene spelregels adoptie bestaande zitbank
 U adopteert een bestaande bank en betaalt de jaarlijkse onderhoudskosten voor een
minimale periode van vijf jaar of voert het onderhoud op eigen kosten gedurende vijf jaar
zelf uit conform aanwijzingen van de gemeente. Indien u daarvoor kiest, krijgt u ruimte op
de bank om een plaquette met tekst aan te brengen. Deze plaquette betaalt u zelf.
 De te gebruiken plaquettes worden door de gemeente voorgeschreven en zijn wat betreft
vormgeving op de bank aangepast (niet elke bank heeft dezelfde plaatsingsruimte).
 U kunt de plaquette, op de door de gemeente voorgeschreven wijze, zelf laten maken, of
de gemeente doet dit voor u.
 De tekst op de plaquettes is niet aanstootgevend, dan wel in strijd komend met de goede
zeden en de openbare orde. Dit is ter beoordeling aan de gemeente.
 De gemeente blijft eigenaar van de bank.
 De bank blijft voor iedereen toegankelijk.
 De adoptie gaat om de bank en niet om de directe omgeving.
 Indien u de bank zelf onderhoudt, stelt de gemeente een onderhoudsvoorstel op, waarbij
het onderhoud van de bank plaats dient te vinden conform aanwijzingen van de gemeente.
De gemeente bespreekt dit samen met u. Deze onderhoudskosten zijn voor u als
adoptienemer. Bij ondeugdelijk onderhoud door de adoptienemer kan de gemeente de
overeenkomst beëindigen.
 Wanneer u het onderhoud betaalt en niet zelf uitvoert, vindt het onderhoud van de bank
plaats op initiatief en volgens planning van de gemeente.
 De overeenkomst loopt af na vijf jaar. U kunt tussentijds ervoor kiezen de plaquette te
verwijderen. Restitutie van de gelden betaald voor onderhoud is echter niet mogelijk.
 Minimaal twee maanden voor afloop van de overeenkomst kunt u de adoptieovereenkomst
verlengen voor 5 jaar door contact op te nemen met de gemeente: per mail via
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beheeropenbareruimte@derondevenen.nl of telefonisch via het Klantcontactcentrum 029729 1616. In dat geval wordt opnieuw een adoptiepakket overeengekomen en betaald.
 Als deze overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, verwijdert de gemeente de
plaquette en geeft deze aan u. Restitutie van de door u betaalde gelden vindt ook dan niet
plaats.
Wilt u een nieuwe bank plaatsen en sponsoren? Wij denken graag met u mee!
Het is ook mogelijk om als sponsor een nieuwe bank te plaatsen op een locatie waar nu nog
geen bankje staat. Denk bijvoorbeeld aan een mooie bank langs het water of een heerlijke plek
in een park.
U kunt kiezen uit 3 soorten zitbanken: een kunststof bank van gerecycled kunstgras of een
(senioren)zitbank. Bij een (senioren)zitbank heeft u de keuze uit twee typen: met of zonder
rollatorvoorziening.

Ouderenbank zonder rollatorvoorziening
(€ 2800,-)*

Ouderenbank met rollatorvoorziening
(€ 3800,-) *

Kunststof bank van
gerecycled kunstgras
(€ 510,-)*

*De genoemde prijzen zijn indicatief en worden bij de opmaak van de overeenkomst definitief
gemaakt.
De locatie die een sponsor op het oog heeft, bepaalt voor een groot deel het type bank.
Elk type bank heeft een ander aanschafbedrag en u verbindt u aan 5 jaar onderhoud.
Heeft u een leuk idee? Houdt u wel alvast rekening met de volgende spelregels:
 Afhankelijk van de gekozen locatie, kan de gemeente voorschrijven dat akkoord van
omwonenden noodzakelijk is. Wanneer dit akkoord niet bereikt wordt, kan er geen
overeenkomst afgesloten worden.
 De te gebruiken plaquettes worden door de gemeente voorgeschreven en zijn wat betreft
vormgeving op de bank aangepast (niet elke bank heeft dezelfde plaatsingsruimte).
 U kunt de plaquette op de door de gemeente voorgeschreven wijze zelf laten maken, of de
gemeente doet dit voor u.
 De tekst op de plaquettes is niet aanstootgevend, dan wel in strijd komend met de goede
zeden en de openbare orde. Dit is ter beoordeling aan de gemeente.
 De gemeente wordt eigenaar van de bank.
 De bank wordt voor iedereen toegankelijk.
 De gemeente kan financieel geen rekening houden met vervanging van de bank. Daarom
kan de gemeente de bank niet vervangen indien dit nodig blijkt, bijvoorbeeld in geval van
vandalisme of einde levensduur.
 De gemeente stelt een onderhoudsvoorstel op, en bespreekt deze samen met u. Deze
onderhoudskosten zijn voor u als sponsor. Het is ook mogelijk om de bank zelf te
onderhouden. Zie onderstaande pakketten 4 en 5 voor de mogelijkheden.
 Wanneer u het onderhoud betaalt en niet zelf uitvoert, vindt het onderhoud van de bank
plaats op initiatief en volgens planning van de gemeente. Indien u zelf het onderhoud gaat
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uitvoeren, dient dit plaats te vinden conform aanwijzingen van de gemeente. Bij
ondeugdelijk onderhoud door sponsor kan de gemeente de overeenkomst beëindigen.
 De overeenkomst loopt af na vijf jaar. U kunt tussentijds ervoor kiezen de plaquette te
verwijderen. Restitutie van de door u betaalde gelden is echter niet mogelijk.
 Minimaal twee maanden voor afloop van de overeenkomst kunt u de overeenkomst
verlengen voor 5 jaar door contact op te nemen met de gemeente: per mail via
beheeropenbareruimte@derondevenen.nl of telefonisch via het
Klantcontactcentrum 0297-29 1616. In dat geval wordt een overeenkomst aangegaan voor
het onderhoud van de zitbank.
 Als deze overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, verwijdert de gemeente de
plaquette en geeft deze aan u. Restitutie van de door u betaalde gelden vindt ook dan niet
plaats.
Pakket 4: Sponsoring aanschaf nieuwe zitbank – eigen uitvoering onderhoud
Kosten voor 5 jaar:
1 keer aanschaf en plaatsing van nieuwe zitbank (keuze uit: seniorenbank zonder
rollatorvoorziening/ seniorenbank met rollatorvoorziening/ kunststof bank)
1 keer aanleg van een onderhoudsvrije verharde strook onder de bank
Onderhoud wordt volledig door adoptienemer uitgevoerd.
Dit bestaat minimaal uit:
- Schoonmaken en houden van de bank
- Het schoonmaken van het groen en de tegels rondom de bank
- Het verwijderen van graffiti binnen een maand
- Het uitvoeren van kleine reparaties.
Totaal pakket 4 (voor 5 jaar)*-afhankelijk van de gekozen bank
€ 640- 3930*
Optioneel: 1 keer aanschaf en plaatsing vandalismebestendige plaquette (de kosten hiervan
zijn afhankelijk van de gekozen plaquette)

Pakket 5: Sponsoring aanschaf nieuwe zitbank inclusief betaling onderhoud
Kosten voor 5 jaar:
1 keer aanschaf en plaatsing van nieuwe zitbank (keuze uit: seniorenbank zonder
rollatorvoorziening/ seniorenbank met rollatorvoorziening/ picknick bank)
1 keer aanleg van een onderhoudsvrije verharde strook onder de bank
2 keer per jaar wordt de bank schoongemaakt
6 keer per jaar worden het groen of de tegels rondom de bank schoongemaakt
Graffiti wordt binnen 1 maand verwijderd
Kleine reparaties worden uitgevoerd
Totaal pakket voor 5 jaar*-afhankelijk van de gekozen bank
€ 930- 4220*
Optioneel: 1 keer aanschaf en plaatsing vandalismebestendige plaquette (de kosten hiervan
zijn afhankelijk van de gekozen plaquette)
*De genoemde prijzen zijn indicatief en worden bij de opmaak van de overeenkomst definitief
gemaakt.
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Wat als?
De bank of plaquette wordt gesloopt door bijvoorbeeld vandalisme?
Bij betaling van het onderhoud is een gemiddeld bedrag opgenomen voor kleine reparaties. De
gemeente zal de reparaties uitvoeren aan zowel plaquette als de bank.
Is de bank of plaquette niet meer veilig te gebruiken of leesbaar? U betaalt dan zelf een nieuwe
plaquette. Bij een bestaande bank zorgt de gemeente voor vernieuwing van de bank. Is het een
door u gesponsorde bank, dan overlegt de gemeente met u of u de bank op uw kosten wilt
vervangen of dat de bank verwijderd wordt.. Bij verwijdering van de bank vindt geen restitutie
van de betaalde gelden plaats.
De bank niet meer op de plek kan staan of verplaatsing van de bank gewenst is (bijvoorbeeld
als gevolg van herinrichting of overlast)
De gemeente overlegt met u om te kijken naar een oplossing voor bijvoorbeeld een nieuwe
plek. De gemeente beslist hierna over de oplossing. De gemeente betaalt in dit geval de kosten
voor verplaatsing.
Hoe kan ik een bank adopteren of sponsoren?
1. Meld u als geïnteresseerde adoptienemer of sponsor aan bij de gemeente via
beheeropenbareruimte@derondevenen.nl of bel naar het
Klantcontactcentrum (0297-29 1616).
2. Wij maken dan een afspraak met u om:
 te bepalen welke bank u gaat adopteren of welke bank u wilt sponsoren op welke locatie
 te bespreken welke tekst er op de plaquette komt te staan
 u te informeren over de planning van het onderhoud
 te bespreken wat de gemeente nog moet opknappen aan de bank, voordat u die
adopteert.
 te bespreken of er eventuele andere adoptienemers/ sponsors zijn, zodat u eventueel
contact kunt opnemen.
 Bij meerdere belangstelling voor adoptie van eenzelfde bestaande bank, geldt het
principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ook gaat in een dergelijk geval
verlenging van een overeenkomst vóór het afsluiten van een nieuwe overeenkomst.
 te bespreken hoe u zorgt voor akkoord van omwonenden
3. Indien van toepassing: Zorg voor akkoord van de omwonenden. Of er voldoende draagvlak
van de omwonenden is, is ter beoordeling van de gemeente.
4. De gemeente stelt een adoptie/sponsorovereenkomst op, welke ter ondertekening
toegestuurd wordt aan de adoptienemer/sponsor.
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