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Spelregels projecten 
 

 Voorstellen van projecten 

o Elke vrijwilliger van Eetbaar IJsselstein kan een project met bijbehorend budget 

voorstellen bij het bestuur door middel van het project voorstel formulier.  

o Een project dient in lijn te zijn met de uitgangspunten van Eetbaar IJsselstein.  

o Een nieuwe project voorstel kan gepresenteerd worden tijdens een maandelijkse 

Eetbaar IJsselstein bijeenkomst, mits het voorstel minimaal 10 dagen voor de 

bijeenkomst naar het bestuur gestuurd is via info@eetbaarijsselstein.nl. Het bestuur kan 

dan het voorstel meesturen met de uitnodiging voor de bijeenkomst en het voorstel in 

de nieuwsbrief vermelden. Na presentatie tijdens de Eetbaar IJsselstein bijeenkomst 

beoordeelt het bestuur het voorstel in de eerstvolgende bestuursvergadering.  

o Voor overleg over een project voorstel kan met het bestuur contact opgenomen worden 

via info@eetbaarijsselstein.nl.  

o Het is aan het bestuur om het project al dan niet goed te keuren of om aanpassingen 

aan te geven, in samenhang met alle lopende projecten.  

o Bij goedkeuring wordt de vrijwilliger de projectleider van het project.   

o Ook het bestuur kan projecten presenteren tijdens een maandelijkse Eetbaar IJsselstein 

bijeenkomst, en/of  daar een projectleider(s) en/of vrijwilligers voor vragen.  

 

 Deelnemen aan projecten 

o Elke vrijwilliger van Eetbaar IJsselstein kan zich opgeven bij de projectleider(s) voor 

deelname aan een goedgekeurd project.  

o Vrijwilligers kunnen aan zoveel projecten meedoen als ze zelf willen.  

o Deelnemers aan een project zijn zoveel als mogelijk is bij overleg over een project of 

activiteiten van een project aanwezig en dragen bij aan het project.  

 

 Taken van de projectleider 

o Opstellen van een volledig en duidelijke project voorstel en toesturen naar het bestuur.  

o Inbrengen van het project in de eerstvolgende Eetbaar IJsselstein bijeenkomst. 

Vrijwilligers kunnen zich op dat moment intekenen voor het project.   

o In onderling overleg verzorgen van bijeenkomsten met de deelnemers.  

o Leiding geven aan het project en aan de deelnemers en contact met hen onderhouden. 

o Op regelmatige basis op de hoogte houden van het bestuur van het verloop van het 

project.  

o Bij nieuwe ontwikkelingen waarin door het project voorstel niet voorzien was, contact 

opnemen met het bestuur voor overleg.  

o Indien overleg nodig is met besturen van andere organisaties of de gemeente, neemt 

de projectleider hierover contact op met het bestuur en wordt in overleg met het 

bestuur beslist hoe het overleg plaatsvindt. Afspraken met derden worden door het 

bestuur gemaakt.  
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o Verslag te doen in de maandelijkse Eetbaar IJsselstein bijeenkomsten van het verloop 

van het project. 

o Het bestuur tijdig voorzien van foto’s en teksten over het project voor PR doeleinden 

van het project en Eetbaar IJsselstein.  

o Zich houden aan de budgetafspraken van het project en declaraties tijdig indienen bij 

de penningmeester van het bestuur.  

o Kan in overleg met het bestuur ook zelf op zoek gaan naar extra sponsoring voor het 

project.  

 

 Taken van het bestuur 

o Indien nodig het geven van informatie en uitleg bij het opstellen van project voorstellen.  

o Afwegen van de belangen, passendheid en budget van een project voor Eetbaar 

IJsselstein en beoordeling van het voorgestelde project.  

o Goedgekeurde project voorstellen, een template van een project voorstel en de project 

spelregels ter inzage opnemen op de EIJ website.  

o Het bestuur is eindverantwoorlijk voor het project.  

o Opstellen en uitvoeren van een beleidsplan.  

o Zorg dragen voor sponsoring voor Eetbaar IJsselstein en verdeling van de verkregen 

budgetten over de projecten.  

o Vertegenwoordiging van Eetbaar IJsselstein naar andere (besturen van) organisaties, 

gemeente en pers.  

o Organiseren van (bijna) maandelijkse Eetbaar IJsselstein bijeenkomsten voor alle 

belangstellende vrijwilligers.  

o Indien gewenst meehelpen bij vraagstukken die zich voordoen bij een project waarbij 

overkoepelende zaken van belang zijn.  

o Zorg dragen voor naamsbekendheid en PR (via website, facebook, twitter, nieuwsbrief, 

pers en Uit in IJsselstein) van Eetbaar IJsselstein.  

o Verslag doen van de overkoepelende zaken betreffende Eetbaar IJsselstein in de 

maandelijkse Eetbaar IJsselstein bijeenkomsten.  

 


