Wat is stichting OSO–Rotterdam
Stichting OSO-Rotterdam is het overlegplatform tussen de Rotterdamse
afdelingen van de vier landelijke bonden PCOB, NOOM, KBO en de
Rotterdamse Ouderen Bond R.O.B.
Doel van Stichting OSO-Rotterdam
De stichting OSO-Rotterdam heeft als doel om, door onderling overleg,
informatie uitwisseling en waar mogelijk met een gezamenlijk optreden,
de belangenbehartiging van ouderen in Rotterdam op zo effectief
mogelijke wijze uit te voeren.
Hoe is stichting OSO-Rotterdam ingericht
De identiteit, de zelfstandigheid en de vrijheid van handelen van elk van
de vier bonden blijven hierbij volledig behouden; gezamenlijk optreden
zal inhouden dat bij consensus over een op en bepaald gebied te volgen
lijn, de drie bonden elk deze lijn zullen volgen en indien mogelijk
gezamenlijk naar buiten zullen treden.
Indien gewenst kan besloten worden tot nauwere samenwerking met een
specifiek doel; dit zal dan gebeuren in de vorm van een goed
omschreven project. De vorm moet echter wel zodanig zijn dat alle
activiteiten van de stichting OSO-Rotterdam in het “Rotterdamse”
ondergebracht kunnen worden.
Stichting OSO-Rotterdam wordt bemenst en bestuurd door van elke
bond twee vrijwilligers, waarvan minstens 1 bestuurslid en eventuele
adviseurs. Er wordt geen gezamenlijk logo gevoerd, de gezamenlijkheid
wordt uitgedrukt in alle vier de logo’s van de partners als briefhoofd op
het briefpapier. De naam “Stichting OSO-Rotterdam” kan desgewenst
wel op e-mail en/of andere vormen van communicatie gevoerd worden.
Wat doet Stichting OSO-Rotterdam
De hoofdtaak van stichting OSO-Rotterdam ligt op het gebied van de
collectieve belangenbehartiging richting de gemeente Rotterdam. Echter
kunnen er ook op andere relevante gebieden initiatieven genomen
worden.
Hoe
Het doel wordt bereikt door middel van regelmatig onderling overleg en
Informatie uitwisseling. Initiatieven voor een gezamenlijk optreden of
uitvoering van een project kunnen ontstaan door:

Met opmerkingen [C1]: Eventuele toevoeging van
adviseurs ?

1. Een initiatief van één van de bonden, waar de andere bonden bij
aansluiten.
2. Een initiatief dat ontstaat naar aanleiding van het gezamenlijke
overleg wordt een gezamenlijk, meestal in tijdsduur beperkt,
project geïnitieerd, waartoe een volledige projectomschrijving wordt
opgesteld.( zie bijlage )
3. Een project dat niet door alle deelnemers gesteund wordt, wordt
buiten het OSO-verband gehouden.
Wie
Woordvoering bij gezamenlijk optreden wordt in principe gelegd bij één
van de stichting OSO-Rotterdam leden, waarbij de afzonderlijke bonden
uiteraard gerechtigd blijven hierover zelfstandig naar buiten te treden,
maar wel in lijn met het afgesproken consensusbesluit.De leiding van
geïnitieerde projecten wordt eveneens opgedragen aan één van de
leden met regelmatige verantwoording naar het OSO Rdam bestuur, een
en ander zoals genoemd in bijlage 1.
De gespreksleider van het regelmatige overleg is een van de
bestuursleden van de deelnemende bonden.
Verder kan er uit het bestuur van de Stichting OSO-Rotterdam een
coördinator aangesteld worden.
Deze coördinator zorgt dat de dingen in hun samenhang geregeld
worden en kan, in overleg met het bestuur,
• het woord voeren over die onderwerpen die door de Stichting OSORotterdam in gezamenlijkheid zijn beslist,
• de Stichting OSO-Rotterdam naar buiten toe vertegenwoordigen
• zich inzetten voor een positief imago van de Stichting OSO-Rotterdam
en de bij haar aangesloten ouderenbonden in het “Rotterdamse”.

