Spelregels t.b.v. de samenwerking bestuur en werkgroepen van WV Merenwijk
Algemeen:
Het bestuur van de Wijkvereniging Merenwijk stelt zich faciliterend, informerend, signalerend en
initiërend op.
Er kunnen werkgroepen ontstaan op de verschillende items die er in de wijk leven of toe doen.
Ook kunnen er werkgroepen ontstaan in vervolg op vragen, die vanuit diverse kanten op ons afkomen;
te denken valt hierbij aan instanties/organisaties als de gemeente Leiden, de Fietsersbond, de
Provincie, omliggende gemeenten, het Waterschap, energie, AED e.d.
Werkgroepen kunnen zich vormen naar aanleiding van een oproep vanuit het bestuur, maar ook
vanuit actieve bewoners die als groep aansluiting zoeken bij de Wijkvereniging. De urgentie voor een
werkgroep kan ook van buitenaf komen; in die gevallen vormt zich veelal op een natuurlijke wijze een
werkgroep.
De expertise op een onderwerp zit doorgaans in de werkgroep; de werkgroep vormt de basis van
waaruit er verder aan het onderwerp gewerkt wordt. Het proces om als werkgroep vanuit of namens
de wijkvereniging met een standpunt te kunnen komen, vraagt om heldere spelregels.
Spelregels:
• Werkgroepen dienen het belang van de gehele wijk; soms door middel van een actie soms door
lobby, etc. Het bestuur beslist of een werkgroep een werkgroep van de Wijkvereniging wordt/is.
• Werkgroepen maken in hun communicatie gebruik van het logo van de Wijkvereniging.
• Per werkgroep is er altijd een bestuurslid de linking pin. Dit bestuurslid informeert en koppelt terug
tussen werkgroep en bestuur.
• Brieven die uitgaan, moeten door een bestuurslid mede ondertekend worden. In de
correspondentie moet duidelijk vermeld worden, met wie er gecorrespondeerd moet worden.
• In het geval er brieven geschreven worden; standpunten ingenomen worden; inspraak gedaan
wordt of pleitnota’s geschreven moeten worden, dan zal de werkgroep hiervoor een machtiging
moeten vragen aan het bestuur. Het bestuur geeft in zijn machtiging aan welk werkgroep lid c.q.
leden namens de Wijkvereniging mogen spreken.
• Leden van de werkgroepen hebben de inhoudelijke expertise over de zaak, het bestuur van de
Wijkvereniging zal deze expertise volgen. Mocht een kwestie zeer divers liggen, dan is het altijd
mogelijk om een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) uit te schrijven en over zo'n item te
stemmen.
• De Wijkvereniging kan de werkgroepen tot op zekere hoogte faciliteren waar het gaat om
vergaderruimte e.d. Mocht een werkgroep grootsere plannen hebben, dan kan de Wijkvereniging
ondersteunen in het verwerven van subsidies.
• De werkgroepen hebben een pagina op de website van de Wijkvereniging tot hun beschikking. Zij
zullen deze pagina zelf van actuele informatie moeten voorzien, zodat de leden van de
Wijkvereniging van deze informatie kennis kunnen nemen. Onder meer zal elke werkgroep een
contactadres vermelden, zodat wijkbewoners de werkgroep kunnen benaderen en/of zich bij de
werkgroep kunnen aansluiten. De webmaster heeft een draaiboek waar de werkgroepen gebruik
van kunnen maken. Zoals aangegeven zijn de werkgroepen zelf verantwoordelijk voor de
communicatie naar de leden. Zij kunnen hierin ook gefaciliteerd worden in de vorm van flyers e.d.
• Samenwerken met andere organisaties, netwerken, krachten bundelen e.d. is in het belang van de
wijk en moet waar mogelijk benut worden.
• Als een werkgroep goed draait, zou men een jaarplanning kunnen maken.
• Als een werkgroep niets meer doet, kan het bestuur de werkgroep vragen zich op te heffen.
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