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MMEEMMOORRAANNDDUUMM  FFOORR  RREECCOORRDD            1144  JJaannuuaarryy  22000088  
  
FFRROOMM::    3300  MMSSGG//SSVV    
  
SSUUBBJJEECCTT::      CCoommmmeerrcciiaall  SSppoonnssoorrsshhiipp  SSiinnggllee  PPooiinntt  ooff  CCoonnttaacctt,,  SSoolliicciittaattiioonn  ooff  
                                          CCoonnttrriibbuuttiioonnss,,  GGiiffttss  aanndd  DDoonnaattiioonnss  
  
  
11..    TThhiiss  iiss  nnoottiiffiiccaattiioonn  tthhaatt  tthhee  3300tthh  SSeerrvviicceess  DDiivviissiioonn  ––  MMaarrkkeettiinngg  aanndd  CCoommmmeerrcciiaall  SSppoonnssoorrsshhiipp  
ooffffiiccee  ((3300  MMSSGG//SSVVKK))  iiss  tthhee  oonnllyy  oorrggaanniizzaattiioonn  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ddiissccuussss  ppootteennttiiaall  ccoommmmeerrcciiaall  
ssppoonnssoorrsshhiippss  ffoorr  tthhee  mmoorraallee,,  wweellffaarree  aanndd  rreeccrreeaattiioonn  eelleemmeennttss  ooff  iittss  pprrooggrraammss..    TThhiiss  gguuiiddaannccee  iiss  
IIAAWW  AAFFII  3344--440077  aanndd  AAFFMMAANN  3344--441166..  
  
22..    TThhee  CCoommmmeerrcciiaall  SSppoonnssoorrsshhiipp  iiss  aa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  DDeeffeennssee  PPrrooggrraamm  tthhaatt  aauutthhoorriizzeess  SSeerrvviicceess  ttoo  
ggiivvee  ppuubblliicc  rreeccooggnniittiioonn  aanndd  aaddvveerrttiissiinngg  iinn  ttuurrnn  ffoorr  ssppoonnssoorrsshhiippss..    AAiirr  FFoorrccee  ggiifftt  aanndd  ddoonnaattiioonn  
ppoolliicciieess  ooffffeerr  lliimmiitteedd  ppuubblliicc  rreeccooggnniittiioonn  ttoo  bbuussiinneessss  ffoorr  pprroovviiddiinngg  ggiiffttss  oorr  ddoonnaattiioonnss..    AAllll  
ccoonnttrriibbuuttiioonnss,,  ggiiffttss,,  ddoonnaattiioonnss  aanndd  ssppoonnssoorrsshhiippss  ffoorr  NNAAFFIIss  mmuusstt  bbee  ccoooorrddiinnaatteedd  tthhrroouugghh  tthhee  
CCoommmmeerrcciiaall  SSppoonnssoorrsshhiipp  ooffffiiccee  aanndd  aallssoo  tthhrroouugghh  bbaassee  lleeggaall  ooffffiiccee..  
  
33..    SSppeecciiffiicc  gguuiiddaannccee  oonn  pprriivvaattee  oorrggaanniizzaattiioonnss  ((PPOOss))  iiss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  AAFFII  3344--222233..    PPOOss  aanndd  
uunnooffffiicciiaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  ooppeerraattiinngg  oonn  VVaannddeennbbeerrgg  AAiirr  FFoorrccee  BBaassee  ccaann  oofftteenn  ccrreeaattee  ssiittuuaattiioonnss  
wwhheerree  tthheeyy  ggiivvee  tthhee  aappppeeaarraannccee  tthhaatt  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  iiss  ccoonndduuccttiinngg  tthhee  eevveenntt..    TThheessee  oorrggaanniizzaattiioonnss  
mmuusstt  rreeffrraaiinn  ffrroomm  aaccttiioonnss  wwhhiicchh  mmaakkee  iitt  aappppeeaarr  tthhaatt  VVaannddeennbbeerrgg  AAiirr  FFoorrccee  BBaassee  iiss  eennddoorrssiinngg  oorr  
ggiivviinngg  ssppeecciiaall  ttrreeaattmmeenntt  ttoo  ddoonnoorrss  iinnvvoollvveedd,,  ((ee..gg..  iitt  mmuusstt  bbee  mmaaddee  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  lliimmiitteedd  
rreeccooggnniittiioonn  iiss  ffoorr  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  PPOO//uunnooffffiicciiaall  oorrggaanniizzaattiioonn,,  nnoott  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn))..    PPrriivvaattee  
oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  uunnooffffiicciiaall  aaccttiivviittiieess//oorrggaanniizzaattiioonnss  mmaayy  aacccceepptt  ggiiffttss  aanndd  ddoonnaattiioonnss,,  bbuutt  aarree  nnoott  
aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ssoolliicciitt  ccoommmmeerrcciiaall  ssppoonnssoorrsshhiipp  ffrroomm  oonn--bbaassee  oorr  ooffff--bbaassee  bbuussiinneessss..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  
SSeerrvviicceess  ccaannnnoott  ccoo--ssppoonnssoorr  eevveennttss  wwiitthh  PPOOss  oorr  uunnooffffiicciiaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  oorr  aaccttiivviittiieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  
ggaaiinn  ssppoonnssoorrsshhiipp  ssuuppppoorrtt,,  ccoonnttrriibbuuttiioonnss,,  ggiiffttss  oorr  ddoonnaattiioonnss..    
  
44..    DDiirreecctt  qquueessttiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  AAiirr  FFoorrccee  SSeerrvviicceess  CCoommmmeerrcciiaall  SSppoonnssoorrsshhiipp  PPrrooggrraamm  aanndd  GGiifftt  
aanndd  DDoonnaattiioonn  PPoolliiccyy  ttoo  tthhee  3300tthh  SSeerrvviicceess  DDiivviissiioonn  MMaarrkkeettiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt,,  660066--00227766..    
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