Organisatie….., vertegenwoordigd door Naam….., hierna te noemen Partner, verbindt zich aan
de stichting G1000.nu voor de organisatie van de G1000Rheden en wordt daarmee partner van
G1000.nu en van de CO2-coalitie Rheden.
Als partner van de CO2-coalitie steunt Partner de organisatie van de G1000Rheden en
realiseert naar vermogen de uitkomsten.
Doel van de G1000Rheden is om de deelnemers – burgers van Rheden – in staat te stellen om
met elkaar, zonder last of ruggespraak, een antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe wordt Rheden
CO2-neutraal?’ en daarover met elkaar een Burgerakkoord te sluiten.
Partner verplicht zich uit hoofde van zijn partnerschap als volgt aan G1000.nu:
1. Partner zet zich in om de G1000Rheden te realiseren;
2. Partner conformeert zich aan de voorwaarden voor de machtsvrije dialoog zoals deze
door G1000.nu gedefinieerd zijn en zal zich inzetten voor het realiseren en bewaken
ervan:
o Autonomie - deelnemers leiden zichzelf en bepalen zelf de agenda
o Gelijkwaardigheid – de stem van elke deelnemer telt even zwaar
o Gezamenlijkheid - het ‘hele systeem in de zaal’
o Diversiteit - loting zorgt voor een zo divers mogelijke samenstelling
o Transparantie - keuzes komen op een begrijpelijke, inzichtelijke en
controleerbare manier tot stand
o Veiligheid – we komen spelregels met elkaar overeen die wij nadrukkelijk
bewaken
o Onafhankelijkheid – de organisatie is op geen enkele manier gebonden aan
een belang
3. Partner verplicht zich om binnen redelijke termijn na vaststelling van het Burgerakkoord
door de Burgerraad van de G1000Rheden (onderdelen van) het Burgerakkoord in haar
beleidsplan op te nemen, dan wel publiekelijk te verantwoorden waarom zij (onderdelen
van) het Burgerakkoord niet in haar beleid opneemt.
4. Partner is gerechtigd om in haar uitingen, op haar website en social media de
vermelding op te nemen ‘Partner G1000Rheden, in combinatie met het door ons voor
dit doel ter beschikking gestelde beeldmerk. Referenties aan de relatie met de
G1000Rheden dienen beperkt te blijven tot deze vermelding.
5. In het geval Partner twijfelt aan de juiste en/of evenwaardige toepassing van deze
overeenkomst door (het team van) G1000.nu of één van de mede-partners, dan kan
hij/zij dit kenbaar maken aan de Raad van Toezicht van G1000.nu. Deze zal de
geconstateerde situatie onderzoeken en hierover een besluit nemen. Partner is,
evenals de bestuurder van G1000.nu, gehouden aan het besluit van de Raad van
Toezicht
6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst is
G1000.nu gerechtigd deze overeenkomst en daarmee het partnerschap eenzijdig te
verbreken.
7. Partner is te allen tijde gerechtigd om het partnerschap te heroverwegen en deze
overeenkomst te beëindigen.
Namens Organisatie…..:

Namens de stichting G1000.nu

Naam en rol/functie

Jos van Winkel, bestuurder

