Reglement Netwerken in de Uitvaart
clusters:
- Noord-Nederland
- Oost- & midden Nederland

Algemeen
- Het doel van de netwerkbijeenkomsten is verbindingen leggen tussen iedereen die
werkzaam is in de uitvaartbranche
- De netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd onder auspiciën van Netwerken in
de Uitvaart (verder genoemd netwerk) voor iedereen die actief werkzaam is in de
uitvaartbranche. Ondernemer, werknemer, vrijwilliger of studerend.
- De bijeenkomsten vinden meerdere keren per jaar plaats.
- Voor iedere bijeenkomst wordt een agenda opgesteld.
Info voor deelnemers
Huisregels:
- Meld je van tevoren via de website aan.
- De betaling voor aanwezigheid dient alleen contant en bij aanvang van de
bijeenkomst te geschieden.
- Zorg voor voldoende visitekaartjes en folders, er zal een speciale plek worden
gecreëerd waar u deze kunt neerleggen.
- Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan (verkoop / demo)
artikelen mee te nemen naar de bijeenkomst (het is geen beurs).

-

Sprekers:
De gastlocatie krijgt ruim de tijd om te spreken, een rondleiding te verzorgen de
mogelijkheid de onderneming aan de bezoekers te presenteren.
Indien het programma het toe laat is er ook ruimte voor sprekers vanuit de
bezoekers.
Voor een spreker vanuit de bezoekers hebben wij enkele regels opgesteld:
o Een spreker is een ondernemer of een vertegenwoordiger van een
onderneming. (geen vrijwilligersorganisatie of stichting)
o Vrijwilligersorganisaties of stichtingen kunnen spreektijd krijgen, indien haar
activiteiten op enige wijze niet de activiteiten van een ondernemer schaadt.
(Beoordeling door de organisatie)
o Spreker heeft minimaal 3 eerdere netwerkbijeenkomsten bezocht
o Het onderwerp mag de afgelopen twee jaar niet eerder zijn gepresenteerd
o Spreker krijgt 10 minuten spreektijd, daarna kan de organisatie ingrijpen
o Spreker hoeft deze bijeenkomst geen bijdrage te betalen en mag producten
tonen als dit een toegevoegde waarde heeft op de presentatie
o Spreker dient ruim van tevoren bij de organisatie een aanvraag in om te
mogen spreken (inclusief het onderwerp). Tijdens een periodiek overleg kijkt
de organisatie of het in het programma past. Spreker zal tijdig schriftelijk door
de organisatie op de hoogte worden gesteld van de uitkomst.

o Organisatie beschikt over een beamer, deze is te gebruiken tegen een
vergoeding van €15,00, wel van tevoren aangeven.
o Tijdens de bijeenkomsten zal er GEEN alcoholische consumptie worden
aangeboden / verkocht.
o Organisatie mag afwijken van deze regels als het in het belang van de
netwerkbijeenkomst is.
Financiën:
-

De bijdrage voor de netwerkbijeenkomst bedraagt (tot nu toe) €5 per deelnemer.
Een deel van de bijdrage gaat als vergoeding naar de gastlocatie als tegemoetkoming
in de onkosten
Een deel wordt gebruikt voor de aanschaf van kleine artikelen (badges etc.), huur van
apparatuur en consumptie (koffie /thee) tijdens het voorbereidend overleg. En de
kosten van de hosting van de website.
Een deel wordt gereserveerd voor onverwachte uitgaven.

Vergoeding organisatie:
-

De organisatie van een cluster gebeurt op vrijwillige basis zonder enige vergoeding.
Op geen enkele wijze ontvangen de leden van de clusters een vergoeding voor
reiskosten of gederfde inkomsten. De leden van de cluster doen dit helemaal
belangeloos zonder persoonlijk of bedrijfsmatig gewin. De leden van de clusters
krijgen een actieve link (partner) op de website van het netwerk.

Slotbepaling:
-

In alle voorkomende zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het netwerk /
cluster, met een meerderheid van stemmen. Tijdens de stemming zijn alle leden van
het cluster geraadpleegd.
Indien noodzakelijk wordt dit reglement aangepast. Dit gebeurt met een
meerderheid van stemmen. Tijdens de stemming zijn alle leden van het cluster
aanwezig.
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