
COLLEGA/(POTENTIËLE)KLANT/LEVERANCIER 
VULT EEN PERFECT DAYS 

AANVRAAGFORMULIER IN MET MOTIVATIE!

INDIENEN BIJ DE
AFDELING COMMUNICATIE

KWARTAALOVERLEG PERFECT DAYS MET
HET PERFECT DAYS TEAM (BESTAANDE UIT DE 

SITEMANAGERS, TWEE WERKNEMERS 
WERKVLOER, ÉÉN OR LID EN

DE AFDELING COMMUNICATIE)

TOEKENNING
PERFECT DAYS DOEL

STEMMING PERFECT DAYS
DOELEN DOOR
AVR PERSONEEL

COMMUNICATIE STELT PER PERFECT DAYS DOEL 
EEN COMMUNICATIEPLAN OP EN DEELT DIT 

MET DE BELANGHEBBENDEN

UITROL COMMUNICATIEPLAN
EN MONITORING DOOR

DE AFDELING COMMUNICATIE

COMMUNICATIE ONDERHOUDT CONTACT MET 
AANVRAGER/GOEDE DOEL/PERFECT DAYS TEAM

FLOWCHART PERFECT DAYS

AVR.
PERFECT DAYS

DOELEN

HAAL JE

SAMEN



VOORWAARDEN
PERFECT DAYSAVR.

PERFECT DAYS

DOELEN

HAAL JE

SAMEN

WAT IS EEN EIGENLIJK EEN PERFECTE DAG:
Een’ Perfect Day’ is een dag waarop alles goed loopt binnen AVR. Een dag 
waarop geen ongelukken of incidenten plaatsvinden. Waarop geen emissies, 
overschrijdingen voorkomen. Een dag zonder ongeplande stops en ook nog 
binnen budget. That’s the spirit!

Samen het goede doel omarmen
Mail je volledig ingevulde aanvraag naar Marie-Claire van der Schoor, Manager Communicatie 
(marie-claire.van.der.schoor@avr.nl). Na ontvangst neemt zij zo spoedig mogelijk contact met je op.
Mocht je vragen hebben over je aanvraag, kun je je ook richten tot Marie-Claire.

Criteria Perfect Days aanvraag:
• Projecten, activiteiten of verenigingen die een bijdrage leveren aan duurzaamheid of de circulaire

economie of die een mooie maatschappelijke bijdrage leveren binnen (rondom) onze vestigingsplaatsen 
(Rozenburg (Rotterdam)/Duiven).

• Er moet minimaal twee maanden tijd zitten tussen het moment van aanvraag en de activiteit,
zodat alle communicatie eromheen georganiseerd kan worden.

• Het is duidelijk aangegeven wat de te leveren prestatie is van beide partijen.
• AVR sponsort geen individuen, maar uitsluitend organisaties, projecten, verenigingen of evenementen.
• AVR sponsort geen sporten met een hoog risicogehalte.
• AVR sponsort geen organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging,

sexe of politieke overtuiging.

Criteria voor het kiezen van sponsorproject:
• Welke doelgroepen worden bereikt?
• Wat is de effectiviteit van de sponsoring en op welke manieren is dit meetbaar?
• Wat is de positie van het eigen bedrijf versus andere sponsors?
• Welke kosten in geld, goederen en manuren moeten worden gemaakt?
• Kunnen we de sponsoring goed uitdragen om onze maatschappelijke bijdrage goed voor het voetlicht te brengen?

Rol gesponsorde partij!
• De gesponsorde organisatie heeft een communicatieplan om aandacht te genereren voor dit sponsorproject.
• De betrokken partij moet over voldoende communicatiemiddelen beschikken, zodat beide partijen kunnen 

uitdragen wat er door de samenwerking bewerkstelligd kan worden.
• De doelstellingen moeten haalbaar zijn en de kans op negatieve publiciteit moet zover mogelijk

geminimaliseerd worden.

avr.nl/perfectdays
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CRITERIA PERFECT DAYS AANVRAAG:
Voor de Perfect Days sponsoring komen projecten, activiteiten of verenigingen in 
aanmerking die een bijdrage leveren aan duurzaamheid, de circulaire economie 
ondersteunen of die een maatschappelijke bijdrage leveren aan de omgeving van 
onze vestigingsplaatsen Rotterdam en Duiven.

Samen het goede doel omarmen
Mail je volledig ingevulde aanvraag naar Marie-Claire van der Schoor, Manager Communicatie 
(marie-claire.van.der.schoor@avr.nl) Na ontvangst neemt zij zo spoedig mogelijk contact met je op.

DISCLAIMER: de aanvraag is tot stand gekomen in samenspraak met één van onze externe klanten, 
leveranciers of partners waar een gemeenschappelijk belang mee bestaat. Of met een maatschappelijke 
instelling waarvan de doelstellingen passen binnen het AVR sponsorbeleid. Verder voorziet het doel in 
iets wat wij als AVR samen met de aandrager van het doel, niet zelf kunnen leveren.

GEGEVENS SPONSORPROJECT

Beschrijving Sponsorproject:

Naam Aanvrager:

E-mailadres:

Functie:

Bereikbaar onder nummer:

Welke prestatie wil je zelf leveren aan het door jou aangedragen sponsorproject:

Beschrijving van kosten in geld, goederen en manuren van het gesponsorde doel:

avr.nl/perfectdays
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