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Indiener ◼ Taskforce VDJS  Anders ………………………. 

Behandeltijd 5 min.   15 min.  30 min. 

Doel 
 

.1. Debat  
2. Besluitvorming  

3. Informatief 

 Discussie/Meningvormend ◼  Besluit   Hamerstuk 

 Mededeling  ◼   Instemming  
      voorstel 

  Standpunt innemen 

Samenvatting- Inleiding 
In de stuurgroep van 16 maart jl. is het voorstel uitbreiding partners besproken; actiepunt 
12 uit de eerdere notitie van de Taskforce. Door de stuurgroep is afgesproken aanvullend 
op de notitie een beslisboom te maken waarmee makkelijk een besluit genomen kan 
worden over toetreding van nieuwe partners. Deze beslisboom is in deze notitie 
uitgewerkt. 
 

Voorstel 
Actiepunt 12 – Uitbreiding convenants partners 
In aanvang dient het potentiele lid een korte motivering te geven  voor zijn/haar 
eventuele toetreding. (1/2  A viertje). 
1. Komen de belangen van de potentieel nieuwe partner (gedeeltelijk) overeen met de 

hoofddoelstelling van Varen doe je Samen: door efficiënte en effectieve 
samenwerking van de Partijen, de verkeersveiligheid voor recreatie- en beroepsvaart, 
op de Nederlandse kust- en binnenwateren, verder te verbeteren? 
 Ja, naar vraag 2. 
 Nee, partij kan geen partner of ‘vriend van VDJS’ worden. 

2. Is de partij bereid de doelstelling VDJS actief uit te dragen (op de eigen website en 
andere communicatie uitingen die betrekking hebben op doel VDJS naar te 
verwijzen)? 
 Ja, naar vraag 3. 
 Nee, partij kan geen partner of ‘vriend van VDJS’ worden. 

3. Is de partij bereid jaarlijks financieel bij te dragen? 
 Ja, naar vraag 4. 
 Nee, naar vraag 5. 

4. Welke bijdrage is de partij bereid jaarlijks bij te dragen? 
 minimaal € 1.000 per jaar => partij kan ‘Vriend van VDJS’ worden. Ga naar 6. 
 Minimaal € 5.000 per jaar => partij kan convenantsparner worden. Ga naar 7. 

5. Is de nieuwe partij bereid in plaats van een verplichte financiële bijdrage een 
verplichte bijdrage in diensten in te zetten? 
 Ja, naar vraag 7. 
 Nee, partij kan geen convenantpartner of ‘vriend van VDJS’ worden. 

6. Is de partij bereid agendalid te worden van stuurgroep en projectgroep en te mogen 
bijdragen aan een of meerdere van de werkgroepen. 
 Nee, partij kan geen ‘vriend van VDJS’ worden. Wel sponsor, ga naar x 
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o De vraag is of het gewenst is dat naast “vriend van VDJS” ook sponsors 
worden geworven. 

 Ja, partij wordt ‘vriend van vdjs’ => overeenkomst opstellen. 
7. Is de partij bereid partner, beleidsbepalend en uitvoerend lid te zijn en deel te nemen 

in stuurgroep, projectgroep en werkgroepen? 
 Nee, partij kan geen convenantpartner of ‘vriend van VDJS’ worden. 
 Ja,  naar vraag 8. 

8. Welke subdoelstellingen van Varen doe je Samen onderschrijft de nieuwe partner? 
a. Het vergroten van veiligheid en veiligheidsbewustzijn voor beroeps- en 

recreatievaart op de grotere vaarwegen waar zij beiden gebruik van maken. 
b. het vergroten van de veiligheid en veiligheidsbewustzijn voor beroeps- en 

recreatievaart en de recreatievaart onderling op (kleine) vaarwegen en 
vaarwater. 

 Alleen a, dan wordt de partij convenantpartner voor subdoelstelling 1 uit het 
huidige convenant VDJS 2015-2020. 

 Alleen b, dan wordt de partij convenantpartner voor subdoelstelling 2 uit het 
huidige convenant VDJS 2015-2020. 

 A en b, dan wordt de partij convenantpartner voor subdoelstelling 1 en 2 uit het 
huidige convenant VDJS 2015-2020. 

 

Voorbereiding / 
Afstemming 

Taskforce VDJS, projectleider VDJS, voorzitter stuurgroep VDJS 

Beslis- en 
Bespreekpunten  

• Punt 12: Vaststellen bovenstaande beslisboom.  
Inclusief de vraag in rood m.b.t. sponsors 

Consequenties  Financieel (k€) 

Capaciteit (fte)  

Convenant  

Communicatie  

 Planning  

Vervolgtraject  

 


