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Afdelingsbestuurders van IVN en de KNNV
De landelijke besturen van IVN en de KNNV
Handreiking voor een lokale samenwerkingsovereenkomst
17 februari 2017

Inleiding
Er is tot nu toe meerdere keren gesproken en geschreven over vormen van
samenwerking tussen afdelingen van IVN en de KNNV. Hier en daar worden daar zelfs
meerdere lokale organisaties bij betrokken. Een prima ontwikkeling!
In de vernieuwde staalkaart zie je vele voorbeelden van samenwerking-in-uitvoering.
Het resultaat is dat door de samenwerking steeds meer mensen kunnen genieten van de
natuur.
Ook blijkt dat samenwerkende afdelingen sterker staan naar overheden, bedrijven etc.
als het gaat om het opkomen voor de natuur.
Als je gebruik maakt van elkaars kennis, ervaring en actieve vrijwilligers is het
makkelijker om grotere of bijzondere activiteiten te organiseren.
In het voortgangsbericht over de landelijke samenwerking dd. 17 februari 2017 is
aangegeven dat de landelijke samenwerking vorm krijgt in een
samenwerkingsovereenkomst en er vooralsnog geen sprake zal zijn van een bestuurlijk
samengaan. IVN en de KNNV kiezen ervoor om als zelfstandige organisaties te blijven
bestaan en de samenwerking verder te intensiveren. Dit betekent dat dit op lokaal niveau
ook zo zal zijn.
De landelijke samenwerking met IVN is uitgebreid met de Heimans & Thijsse Stichting en
geldt voor de komende drie jaar. De samenwerking met de Heimans en Thijsse Stichting
richt zich op het gezamenlijk organiseren van het jaarlijks symposium en het nomineren
van kandidaten voor de tweejaarlijkse prijs.
Om lokale samenwerking te vergemakkelijken volgt hierna een voorbeeld van een lokale
samenwerkingsovereenkomst die op eenvoudige en duidelijke manier aangeeft wat er
met elkaar wordt afgesproken.
Het volgende geeft eerst aan wat er allemaal afgesproken zou kunnen worden en geeft
daarna een uitgewerkt voorbeeld van een vergaande vorm van samenwerken. Dit is niet
meer en niet minder dan een mogelijk voorbeeld wat geheel naar eigen idee kan worden
aangepast.
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Wat kan er allemaal worden afgesproken?
•
•
•
•
•
•

Alle of bepaalde activiteiten worden open gesteld voor elkaars leden, te denken
valt aan excursies, lezingen, cursussen, scholenprogramma’s, themadagen
Alle of bepaalde activiteiten worden gezamenlijk gepland en/of georganiseerd, te
denken valt aan het samenvoegen van werkgroepen, een gezamenlijke
activiteitenkalender, gezamenlijke vergaderingen
Alle interne communicatie of onderdelen daarvan wordt/en gezamenlijk gepland
en/of georganiseerd, zoals het afdelingsblad, de nieuwsbrief, de mailing naar de
leden toe
Samen optrekken bij de externe communicatie zoals bijvoorbeeld bij folders,
stands, persberichten.
De huisvesting wordt waar mogelijk gedeeld
Gezamenlijk financieren van bovenstaande

We adviseren afdelingen om, ten behoeve van leden- en vrijwilligerswerving, naar de
buitenwereld een onderscheid te maken waar beide organisaties voor staan zodat
mensen ook weten welke organisatie het beste bij hen past.
Blijf bij externe publiciteit en werving dus ook steeds kijken naar wat logisch is voor de
deelnemer (‘klant’).
Wat blijft zelfstandig?
•
•
•

De werving van leden en vrijwilligers
De ledenadministratie
De financiële administratie

Op bestuurlijk niveau kan er ook worden samengewerkt:
•
•
•

Besturen kunnen samen vergaderen en daarbij bijvoorbeeld een roulerend
voorzitterschap afspreken
De penningmeesters en secretarissen van beide verenigingen blijven in functie
De bestuurlijke samenstelling kan afgestemd worden op het samen besturen door
bijvoorbeeld per vereniging een minder aantal bestuursleden te hebben

Hieronder volgt een voorbeeld samenwerkingsovereenkomst.
Je kunt deze invullen al naar gelang de lokaal gemaakte afspraken tussen de
samenwerkende organisaties.
NB: We stellen het op prijs om landelijk een afschrift te ontvangen van de lokale
samenwerkingsovereenkomst. Je kunt deze sturen naar:
Yvonne van Putten, bureausecretaris KNNV, bureau@knnv.nl en/of
Rien Cardol, verenigingssecretaris IVN, r.cardol@ivn.nl
Bij voorbaat dank!
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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:
1. IVN …….., met als werkgebied ………
2. De KNNV …… met als werkgebied …….
3. ………
2. De duur van de overeenkomst
2.1.
2.2.

De overeenkomst wordt afgesloten voor …… jaar (onbepaalde tijd kan
natuurlijk ook)
Een partij kan zich tussentijds terugtrekken uit de samenwerking door dit
schriftelijk te melden bij de andere partijen

3. Het doel van de samenwerking
De organisaties hebben in gezamenlijkheid de volgende doelen van samenwerking
opgesteld:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

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 efficiënter en
effectiever maken
Door samen te werken willen zij de invloed op lokaal en regionaal natuurbeleid
vergroten
……………..

4. Hoe wordt er samengewerkt?
De organisaties werken als volgt samen:
Op praktisch gebied:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

De leden van de organisaties hebben toegang tot alle activiteiten van elkaar.
De organisaties geven een gezamenlijk blad uit.
De organisaties geven een gezamenlijke nieuwsbrief uit.
De interne en externe communicatie wordt op elkaar afgestemd waarbij er
sprake is van één aanspreekpunt/coördinator
4.5. De werkgroepen worden waar mogelijk samengevoegd met altijd één
aanspreekpunt/coördinator.
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Op bestuurlijk gebied:
4.6 De besturen van de organisaties vergaderen in gezamenlijkheid waarbij er
sprake is van roulerend voorzitterschap en een penningmeester en secretaris per
deelnemende organisatie.
4.7. De financiën en de ledenadministratie blijven per organisatie apart geregeld
waarbij wel zoveel mogelijk wordt samengewerkt.
4.8. De verschillende jaarplannen en Meerjaren Beleids Plannen worden op elkaar
afgestemd en worden waar mogelijk met elkaar geïntegreerd.
4.9………………….
5. Overige bepalingen
5.1.

5.2.
5.3.
5.4
5.5.

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).
Als één van de samenwerkingspartners toerekenbaar en verwijtbaar de
overeenkomst niet nakomt is dat reden de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.
De samenwerkende organisaties hebben voor het samenwerkingsverband de
volgende naam gekozen: ……….. ………………… Met deze naam treden zij op naar
binnen en buiten.
Duidelijk is dat de deelnemers aan de samenwerking elkaars autonomie en
zelfstandigheid erkennen.
Bepaling 5.4 betekent dat de deelnemers aan de samenwerking niet
verantwoordelijk zijn voor en geen zeggenschap hebben over elkaars beleid en
elkaars financiële situatie en gevrijwaard zijn van consequenties daarvan.

Deze samenwerkingsovereenkomst is op …………………………………….. ondertekend door:

