
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Komen de belangen van de potentiële partner (gedeeltelijk) overeen met de 

hoofddoelstelling van ‘Varen doe je Samen!’?  

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)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Is de partij bereid jaarlijks financieel bij te dragen?  

4. Is de nieuwe partij bereid in plaats van een verplichte financiële bijdrage een 

verplichte bijdrage in diensten in te zetten?  

5. Is de partij bereid agendalid te worden van stuurgroep en projectgroep en            

te mogen bijdragen aan een of meerdere van de werkgroepen?  

6. Is de partij bereid partner, beleidspalend en uitvoerend lid te zijn en deel te      

nemen in stuurgroep, projectgroep, en werkgroepen?  

Ja, naar vraag 2  

Ja, naar vraag 3  

Nee, naar vraag 4 Ja, minimaal €1.000 
per jaar  
→ Partij kan ‘Vriend 
van VDJS’ worden 
 
→ Vraag 5 

Partij kan geen 

convenantpartner of 

‘vriend van VDJS’ 

worden. 

Ja, naar vraag 6 

Ja, ‘Vriend van VDJS-overeenkomst’ opstellen. 

Partij kan geen 

convenantpartner of 

‘vriend van VDJS’ 

worden. 

Wel “begunstiger”. 

Ja, naar 7 

Voorstel Organisatie VDJS: Uitbreiding partners – Beslisboom Convenant 2015 - 2020 

Hoofddoelstelling VDJS: Door efficiënte en effectieve samenwerking van de Partijen, de verkeersveiligheid 

voor recreatie- en beroepsvaart, op de Nederlandse kust- en binnenwateren, verder te verbeteren.  

 

Ja, minimaal €5.000  
per jaar  
→ Partij kan 
convenantpartner 
worden  
→ Vraag 6 
 

7. Partnerschapovereenkomst opstellen →  

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 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.  

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 


