
Overeenkomst Vrienden van Stichting Vitaal Twente 
 

Toelichting 
 
 
 
Uw organisatie kan Vriend worden van Vitaal Twente.  
 

1. Wanneer uw organisatie Vriend wil worden van Vitaal Twente kan u dit aan Vitaal 
Twente laten weten. 
 

2. De gegevens van de Vriend worden ingevuld door Vitaal Twente en 
voorafgaand aan ondertekening ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
Vriend. 

 
3. Tenminste twee bestuurders van Vitaal Twente tekenen deze overeenkomst 

(volgens statuten Vitaal Twente: “Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor 
zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging 
komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.”)  

 
4. En sturen deze als PDF naar de Vriend 

 
5. Daar tekent de rechtsgeldig vertegenwoordiger  

 
6. En deze sturen de PDF terug naar Vitaal Twente (info@vitaaltwente.nl)  

  

mailto:info@vitaaltwente.nl


 
Overeenkomst Vrienden van Stichting Vitaal Twente 

 
De ondergetekenden: 
 

1. Stichting Vitaal Twente, gevestigd aan de Drienerlolaan 5, 7522 NB te 
Enschede, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………… en 
……………., hierna te noemen: “VT” 

en 

2. [Naam vriend van VT], gevestigd aan ……………..., te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door ………., hierna te noemen: “Vriend”, 
 

hierna individueel ook “Partij” en gezamenlijk genoemd “Partijen”, 
 
in aanmerking nemende dat: 
 
- VT ten doel heeft via samenwerking initiatieven te ontplooien om daarmee haar 

missie ‘Twente, de vitaalste regio van Nederland’ te realiseren alsmede het 
verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 

- VT haar doel onder meer tracht te verwezenlijken door:  
a. het voortdurend en met een breed draagvlak in de regio Twente ontwikkelen 
van een visie op het bevorderen van vitaliteit in Twente en daarmee 
samenhangend het ontwikkelen van een raamwerk voor toegevoegde waarde, 
op basis waarvan de stichting haar beleid kan formuleren en haar inspanningen 
op resultaat kan evalueren; b. het inventariseren en duiden van de 
vitaliteitsbehoefte van de Twentenaar in onder meer zijn of haar rol als patiënt, 
burger, werknemer en bewoner, alsmede het inventariseren van obstakels en 
mogelijkheden om deze behoefte te vervullen;  
c. het bij de stichting betrekken van publieke en private organisaties in en buiten 
de regio Twente die een bijdrage via de stichting kunnen bieden (hierna 
genoemd: partners), zodat de stichting via samenwerking van partners een 
gevarieerde en effectieve projectenportefeuille kan opbouwen, onder meer door 
het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, publicaties, kennissessies, het 
inzetten van sociale media, blogs, internettoepassingen en dergelijke;  
d. het bevorderen van samenwerking in de ontwikkeling van projecten door het 
organiseren van bijeenkomsten, het inrichten van werk- of projectgroepen, het 
ontwikkelen van een online digitale ontmoetingsplek en dergelijke;  
e. het vervolgens uitvoeren of doen uitvoeren van deze projecten die de vitaliteit 
van de burgers in Twente bevorderen;  
f. het doen of het laten doen van onderzoek naar de strategie en impact van 
deze projecten teneinde de effectiviteit van de in de projecten toegepaste 
innovaties te vergroten;  
g. het organiseren of doen organiseren van aan projecten ondersteunende 
activiteiten zoals informatiebijeenkomsten, workshops, trainingen, lezingen, 
werkreizen, scholing, conferenties, teneinde de ontwikkeling, uitvoering, 



evaluatie, duurzame inbedding en structurele financiering van innovaties gericht 
op de bevordering van de vitaliteit in Twente te optimaliseren;  
h. het waar mogelijk zorg dragen voor en borgen van een duurzame inbedding 
en structurele financiering van innovaties die aantoonbaar de vitaliteit 
bevorderen;  
i. het aanvragen van financiering in de breedst mogelijke zin voor de projecten, 
activiteiten en organisatie van de stichting; 

- Vriend VT een warm hart toedraagt en support wenst te geven door middel van 
een financiële bijdrage; 

- VT deze financiële bijdrage gebruikt om de hierboven genoemde doelen te 
realiseren, 

 
komen als volgt overeen: 
 
Artikel 1 – Activiteiten 

Vriend: 

- heeft direct toegang tot het interessant netwerk van VT met professionals in de 
zorg, onderwijs, politiek etc.; 

- kan kosteloos de themabijeenkomsten van VT bijwonen; 
- ontvangt de nieuwsbrief van VT; 
- heeft de mogelijkheid om via het secretariaat van VT een afspraak te maken 

met een bestuurslid van VT. Met het bestuurslid kan een oriënterend of 
sparringgesprek worden gevoerd over een mogelijk project, de overstap naar 
partnerschap etc.; en 

- wordt vermeld op de website van VT en krijgt de mogelijkheid en ruimte om zich 
te presenteren.  

Artikel 2 – Financiën 

1. Voor deelname wordt een jaarlijkse financiële bijdrage gevraagd. 
2. Hiervoor wordt een verzoek tot storting gestuurd vanuit de stichting. 
3. Deze bijdrage wordt als vooruitbetaling gevraagd. 
4. De jaarlijkse bijdrage is € 250,00 (tweehonderdvijftig euro). Deze bijdrage is 

vrijgesteld van BTW. 

Artikel 3 – Looptijd van de overeenkomst 

1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening voor de 
duur van drie (3) jaar, waarna stilzwijgende verlenging voor een periode van 
steeds één (1) jaar, plaatsvindt. Partijen komen overeen dat geen der Partijen 
deze overeenkomst de eerste drie (3) jaar tussentijds kan opzeggen. Wel kan 
Vriend tussentijds (Associate) Partner worden. Op de website van VT staat 
beschreven op welke wijze een dergelijk partnerschap mogelijk is.  

2. Met inachtneming van het gestelde in lid 1 van dit artikel, kan opzegging van 
deze overeenkomst schriftelijk en per ingang van het nieuwe kalenderjaar 
geschieden. De opzegging dient voor 1 januari door VT te zijn ontvangen.  



Artikel 4 – Overige bepalingen 

1. Deze overeenkomst bevat alle afspraken die Partijen terzake van de 
samenwerking hebben gemaakt en vervangt alle eerder gemaakte afspraken. 
Aanpassingen en wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd, door Partijen 
rechtsgeldig ondertekend en als bijlage aan deze overeenkomst gehecht. 

2. De contactpersoon van Vriend is ……………. [is doorgegeven via het 
aanmeldformulier, email of persoonlijk gesprek].  
 

Artikel 5 – Geschillenregeling en toepasselijk recht 

1. Geschillen in verband met de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of 
beëindiging van deze overeenkomst, dan wel overeenkomsten die daaruit 
voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zullen door 
de Rechtbank Overijssel worden beslecht. 

2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en overeengekomen, 
 
 
Plaats: ……………..    Plaats:  ……………..  
Datum: ……………..    Datum: …………….. 
 
 
 
 
Stichting Vitaal Twente    [Naam vriend van VT]  
  
[Naam bestuurder 1]    [rechtsgeldig vertegenwoordiger] 
 
…………………….     ……………………. 
 
 
[Naam bestuurder 2] 
 
……………………. 
 


