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Samenwerkingsovereenkomst
De hieronder genoemde organisaties besluiten met deze samenwerkingsovereenkomst te
zullen samenwerken op de verderop aangegeven onderwerpen.
De organisaties behouden hun eigen zelfstandigheid en organisatiestructuur en hun eigen
verbinding met de landelijke organisatie.

1. De samenwerkende organisaties
De samenwerkende organisaties zijn:
IVN De Oude Dsselstreek
KNNV afdeling regio Doetinchem

2. De duur van de overeenkomst
2.1. De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd.
Een partij kan zich tussentijds terugtrekken uit de samenwerking door dit
2.2.
schriftelijk te melden bij de andere partijen.
3. Het doel van de samenwerking
De organisaties hebben in gezamenlijkheid de volgende doelen van samenwerking:
3.1.
3.2.
3.3.

Door samen te werken willen de organisaties alle leden en niet-leden enthousiast
maken voor natuurbeleving, natuurbescherming en natuureducatie.
Door samen te werken willen zij de inzet van vrijwilligers efficienter en effectiever
ma ken.
Door samen te werken willen zij de invloed op lokaal en regionaal natuurbeleid
vergroten.
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4. Hoe wordt er samengewerkt?
De organisaties werken als volgt samen:
Op praktisch gebied:
4.1. De leden van de organisaties hebben toegang tot alle activiteiten van elkaar.
De organisaties geven een gezamenlijk blad, De Composiet, uit.
4.2.
4.3. De leden van beide verenigingen leveren, waar mogelijk en gewenst, een bijdrage
aan elkaars activiteiten.
Op bestuurlijk gebied:
4.4. De besturen van de organisaties vergaderen niet gezamenlijk, maar hebben
eenmaal per jaar een afstemmingsoverleg.
De financien en de ledenadministratie blijven per organisatie apart geregeld.
4.5.
4.6. De interne en externe communicatie van beide verenigingen worden op elkaar
afgestemd.
5. Overige bepalingen
5.1. Aanpassingen van de samenwerkingsovereenkomst kunnen alleen met wederzijds
goedkeuren plaatsvinden (bijvoorbeeld veranderingen in doel, inhoud en
organisatie en het toetreden van andere organisaties tot de samenwerking,
nieuwe projecten).
5.2. Als den van de samenwerkingspartners toerekenbaar en verwijtbaar de
overeenkomst niet nakomt is dat reden de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.
5.3. Duidelijk is dat de deelnemers aan de samenwerking elkaars autonomie en
zelfstandigheid erkennen.
5.4. Bepaling 5.3 betekent dat de deelnemers aan de samenwerking niet
verantwoordelijk zijn voor en geen zeggenschap hebben over elkaars beleid en
elkaars financiele situatie en gevrijwaard zijn van consequenties daarvan.

Deze samenwerkingsovereenkomst is op 31 januari 2018 ondertekend door:

H.Th. øirk, voorter IVN De Oude Dsselstreek,
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mw. H. èrs,toorzter KNNV afdeling regio Doetinchem

