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Sponsor- en donatiebeleid a.s.r.
Als financiële dienstverlener vindt a.s.r. het belangrijk dat mensen financiële continuïteit in hun leven hebben en dat zij in 
staat zijn om verantwoorde risico’s te nemen en bewuste financiële keuzes kunnen maken. Voor sommige mensen is dat 
niet eenvoudig, zij hebben daar hulp bij nodig. a.s.r. wil meehelpen te voorkomen dat mensen in de schulden komen, of 
ze helpen om ze er weer uit te komen. Terug naar de ‘roots’ van verzekeren. Helpen door te doen. 

a.s.r. brengt ‘helpen door te doen’ onder meer in de praktijk via a.s.r. foundation.  

Wij zijn in alle gevallen actief betrokken en doen écht iets. Dat is de filosofie achter ons sponsor- en donatiebeleid. Het 
uitsluitend financieel ondersteunen komt niet of nauwelijks meer voor. Het is veelal een combinatie van materiële en 
inhoudelijke ondersteuning.

Voor sponsoring of donaties komen niet in aanmerking:
 - Organisaties of projecten die alleen individuele belangen dienen.
 - Organisaties of projecten die discrimineren op basis van ras, geloofsbelijdenis seksuele geaardheid, religie, geslacht, 

onbekwaamheid of leeftijd.
 -  Organisaties of projecten die verbonden zijn aan politiek, wetgeving, lobby en/of zaken die direct of indirect  

geëxploiteerd worden ten voordele van een overheidsfunctionaris of een nauw verwante persoon van een overheids-
functionaris. 

 - Organisaties of projecten waarvan de aanhangers, deelnemers of organisatoren aanstootgevend gedrag promoten of 
vertonen. 

Donaties, schenkingen en maatschappelijke partnerschappen

 2021 2020 2019 2018 2017

Contante bijdragen € 756.582 € 652.797 € 739.052 € 729.042 € 613.613

Tijd € 466.580 € 423.140 € 683.320 € 523.140 € 221.900

Bijdragen in natura € 67.229 € 128.224 € 188.811 € 105.026 € 567.230

Management overhead € 374.863 € 312.653 € 403.253 € 381.018 € 310.314

Totaal € 1.665.254 € 1.516.814 € 2.014.436 € 1.738.226 € 1.713.057

a.s.r. heeft in 2021 € 1.290.390 uitgegeven aan donaties, schenkingen, maatschappelijke partner schappen. 
In dit bedrag is ook een berekening meegenomen van de tijd die a.s.r. medewerkers aan vrijwilligerswerk hebben 
besteed. 

Het bovengenoemde bedrag is opgebouwd uit:

1. Contante bijdragen (+/- 50% van totale uitgaven):
 - Donaties aan goede doelen  

Collega’s kunnen een Stimulansplan indienen waarmee ze een financiële bijdrage vragen voor vrijwilligerswerk dat 
zij in hun omgeving verrichten.

 - Maatschappelijke partnerschappen  
a.s.r. is maatschappelijk partner van voetbalclub FC Utrecht en de Giovanni van Bronckhorst Foundation en partner 
van een aantal (maatschappelijke) organisaties i.v.m. financiële zelfredzaamheid.

 - Donaties van de stichtingen  
a.s.r. levert een bijdrage aan cultureel en maatschappelijk erfgoed door nauwe betrokkenheid bij een aantal 
stichtingen, die door a.s.r. of haar rechtsvoorganger gefund zijn.
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2. Tijd (+/- 40% van totale uitgaven):
  In totaal hebben collega’s in 2021 voor 2.196,5 uur vrijwilligerswerk gedaan voor Maatschappelijke Teamactiviteiten, 

waarbij ze de handen uit de mouwen steken bij een maatschappelijke organisatie. De investering bedraagt hierdoor 
€ 87,860 (uitgaande van € 40,- gemiddelde personele lasten). Voor projecten in het kader van financiële zelfredzaam-
heid hebben collega’s in 2021 3.374,5 uur vrijwilligerswerk gedaan.

  De investering daarvan bedraagt € 269.960 (uitgaande van € 80,- gemiddelde lasten*).  
*   De Nederlandse Uitdaging is een landelijk netwerk van maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en 

(lokaal) bedrijfsleven die dankzij vrijwilligersprojecten en -initiatieven de samenleving versterken. Zij gebruikt 
verschillende tarieven om de maatschappelijke inzet te kapitaliseren, voor de inzet van vrijwilligers voor projecten 
waar kennis wordt ingezet, rekent De Nederlandse Uitdaging  een tarief van € 80,-.

3. Bijdragen in natura (+/- 10% van totale uitgaven):
  In totaal hebben collega’s in 2021 voor 3.374,5 uur vrijwilligerswerk gedaan voor projecten in het kader van financiële 

zelfredzaamheid. Ook heeft a.s.r. producten, diensten en niet-financiële items gedoneerd.

  Management overhead is niet meegenomen in bovenstaand overzicht aangezien een robuuste monetaire schatting 
hiervoor niet is op te stellen.

Politieke bijdragen en lobbywerk

Overeenkomstig de beginselen van a.s.r. laten wij ons niet in met politieke, wetgevende of lobby-activiteiten, en zijn  
niet rechtstreeks of indirect actief voor het persoonlijke profijt van een ambtenaar of aan hem of haar nauw verwante 
personen. Het is a.s.r. niet toegestaan giften of politieke donaties te doen of evenementen aan te bieden aan politieke 
partijen of kandidaten voor politieke functies.
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