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Discussienota 

Samenwerkingszetel(s) 

Het is belangrijk dat Zeedijk organisaties met elkaar samenwerken en dat we daarvoor een goede 

structuur bedenken.  Tijdens de BOB bijeenkomst van 29 september heeft de voorzitter van 

SamenZeedijk i.o opmerkt dat we aan gaan  nadenken over een samenwerkingsconstructie en de 

mogelijkheid van een kwaliteitszetel niet uitsloten. 

De vereniging SamenZeedijk streeft er naar om een soort platform te zijn voor alle organisaties die 

een belangrijke rol spelen op de Zeedijk. Zoals de OV/ BIZ i.o., stichting Hartjesdagen en het 

samenwerkingsverband GayPride Zeedijk. 

De samenwerking met al die organisaties is belangrijk, waarvan de samenwerking met de OV/BIZ 

waarschijnlijk het intensiefste zal zijn en mogelijk ook de meeste complexe. Complex omdat er zeer 

veel raakvlakken zijn en samenwerking zeer belangrijk is. 

Om die reden stelt het bestuur van SamenZeedijk i.o dan ook voor om één algemeen bestuurslid te 

benoemen die zitting neemt in beide besturen. Deze krijg op beide plaatsen volledig stemrecht en 

heeft als enige taak de onderlinge communicatie en het trachten te  realiseren van wederzijds begrip. 

Dit bestuurslid zal door ledenvergadering van beide organisaties gekozen dienen te worden. 

Dit bestuurslid hoeft niet te wonen of werken op de Zeedijk. 

Wordt dit bestuurslid  bij een van de organisaties weg gestemd, dan is ie ook automatisch bestuurslid 

af bij de andere organisatie.  Hij kan zich wel opnieuw kandidaat stellen voor een nieuw 

bestuurslidmaatschap. 

De financiële en zakelijke belangen van het bestuurslid, op de Zeedijk, moeten duidelijk zijn.  

Beide partijen moeten het eens worden over de persoon. 

Deze ‘zetel’ verwerken in de statuten van beide organisaties. 

Dus het wordt ook bekrachtigd door de ledenvergaderingen. 

Het bestuur met de samenwerkingszetel krijgt geen andere taken binnen de twee besturen en heeft 

het recht om aan alle dagelijks bestuursvergaderingen van beide besturen deel te nemen. 

 

Uiterlijk op 1 juli 2015 moet deze samenwerkingszetel een feit zijn. 

 

 


