Samenwerkingsovereenkomst
Intentieovereenkomst in het kader van zelfbeheer

De ondergetekenden:
Stichting Ymere, (hierna te noemen "Ymere")
vertegenwoordigd door ............................. de gebiedregisseur,
en
........................., bestaande uit
(hierna te noemen "........commissie")
leggen hun intentie tot samenwerking vast in deze overeenkomst

1. Werkzaamheden
In samenwerking met Ymere zet de ............ commissie zich in voor de leefbaarheid in het complex
aan de .......................straat te ..........................
De ..............commissie zet zich in voor de volgende taken:
INVULLEN

De vrijwilliger zal eveneens de taken verrichten, zoals omschreven in de bijlage "werkafspraken".
Deze bijlage zal aan de samenwerkingsovereenkomst gehecht worden en maakt hiermee
onlosmakelijk deel uit van de samenwerkingsovereenkomst. In onderling overleg kan van deze
bijlage worden afgeweken.
Het vrijwilligerswerk wordt betaald/ onbetaald (*op basis van afspraken tussen de initiatiefnemer en
Ymere) verricht. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij/ zij op zich genomen heeft.
Indien het vrijwilligerswerk betaald wordt, bedraagt de vergoeding € INVULLEN netto op jaarbasis. In
een vrijwilligersovereenkomst worden deze afspraken vastgelegd.
In geval van langdurige ziekte of verhindering van de leden van de ............commissie zoekt de
commissie vervanging. Lukt dit niet, dan stellen zij de gebiedsregisseur hiervan op de hoogte, zodat
de werkzaamheden kunnen worden overgedragen en overgenomen.

2. Werkoverleg en informatie
Werkoverleg vindt plaats met de gebiedsbeheerder dan wel consulent gebiedsbeheer. Zowel de
vrijwilliger als de medewerker van Ymere kan hiertoe het initiatief nemen.
Bij het aangaan van het contract worden hierover afspraken gemaakt met de gebiedsbeheerder.
De ...........commissie heeft de beschikking over de materialen en middelen die nodig zijn bij de
uitoefening van de werkzaamheden. In dit geval betreft dat:
a
b
c

3. Aanvang en einde overeenkomst
De ......... ..commissie start op .......... met de werkzaamheden. De overeenkomst wordt afgesloten
voor de termijn van 12 maanden. Dat wil zeggen dat de overeenkomst van rechtswege eindigt per
........
Elke partij kan de overeenkomst op elk moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn
van één maand in verband met het overdragen van de activiteiten.
Twee maanden voor de beëindiging van de overeenkomst vindt een evaluatie plaats met de
gebiedsregisseur dan wel consulent gebiedsbeheer.
Bij wederzijdse tevredenheid wordt opnieuw een overeenkomst afgesloten voor de duur van één
jaar.
4. Proefperiode
Er wordt een proefperiode gehanteerd om van beide kanten te zien hoe de samenwerking bevalt. De
proefperiode duurt twee maanden vanaf datum ingang overeenkomst. Aan het einde van deze
periode wordt een evaluatiegesprek gehouden op initiatief van de gebiedsbeheerder. Bij wederzijdse
tevredenheid wordt de samenwerking gecontinueerd. Als één van de partijen niet tevreden is, dan
wordt de bijeenkomst beëindigd.
5. Vergoedingen
De ......... commissie ontvangt een bedrag aan servicekosten voor het aanschaffen van materialen.
Het gaat hierbij om een bedrag van circa ............. per jaar. De ........ commissie houdt een kasboek bij
en bewaart alle bonnen zodat inzichtelijk is welke uitgaven de commissie heeft gedaan. Jaarlijks
neemt de gebiedsbeheerder dit kasboek door met de commissie.

6. Verzekeringen
Ymere is niet verantwoordelijk voor de schade die ontstaat bij het uitvoeren van de
werkzaamheden. Het uitvoeren van de werkzaamheden valt onder uw eigen risico. Wij raden u
dan ook aan, indien u dat niet heeft, een WA verzekering af te sluiten.

7. Klachten
In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten van omwonenden probeert de ...... commissie
die eerst zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan schakelt de ......... commissie de gebiedsbeheerder in.
Bij verdere escalatie kan de ...... commissie zich wenden tot de gebiedsregisseur.

Aldus overeenkomsten, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ................
op .................

Namens ........ commissie

Namens Ymere
gebiedsregisseur

Optioneel bijlagen:
•
•
•
•

werkafspraken
overzicht werkzaamheden en aftekenlijst
gedragscode flora- fauna
vrijwilligersovereenkomst

