Vereniging Studio O - Voorwaarden gebruikers en leden
VISIE
Studio O biedt de ruimte aan regionaal actieve en creatief ondernemers met ambitie.
De stimulatie tot samenwerking, ontwikkeling, professionalisering, diversiteit,
kennisuitwisseling en -overdracht met als doel kennis en talent van kunst en cultuur
in de regio te behouden, te versterken, te verbreden en te verdiepen.
De vereniging vraagt om een actieve, initiatief nemende houding van alle creatief
ondernemers die zich bij Vereniging Studio O voegen. Een bijdrage ten goede van de
organisatie is zowel intern als extern mogelijk op diverse gebieden.
Iedere gebruiker (vast en flex) voldoet aan de voorwaarden van Vereniging Studio O. De
vaste gebruiker levert een actieve bijdrage aan de organisatie in de vorm van uitvoerende
taken binnen een werkgroep. Ten behoeve van de visie en missie van de vereniging wordt
inzet en tijd geleverd. Ook voert iedere gebruiker schoonmaaktaken uit om kosten te
beperken tot een minimum.
Gezien de locatie van de vereniging gebaseerd is op tijdelijk gebruik, is de huisvesting van
de gebruikers onzeker. Om ten alle tijden de vaste gebruikers te waarborgen, wordt
gestreefd te voorzien in een gelijkwaardige ruimte, onafhankelijk van de locatie van de
vereniging.
VOORWAARDEN Studio O - Gebruikers
1. Ambitie om actief te investeren in de ontwikkeling van het creatief ondernemerschap.
2. Regionale binding: regionaal afkomstig en/of georiënteerd.
3. Bijdragen aan de diversiteit en kwaliteit van de organisatie.
4. Bereid zijn tot kennisuitwisseling – en overdracht.
5. Bijdragen aan de organisatie ten goede van de organisatie: zowel intern als extern.
6. Inzichtelijk maken en transparantie van de ambitie.
> Een gebruiker moet aan 5 van de 6 bovenstaande voorwaarden voldoen.
VOORWAARDEN Studio O - Leden
1. Affiniteit hebben met èn actief betrokken zijn bij de visie van de organisatie.
2. Regionale binding: regionaal afkomstig en/of georiënteerd.
3. Bijdragen aan de organisatie ten goede van de organisatie: zowel intern als extern.
> Leden moeten aan alle 3 de bovenstaande voorwaarden voldoen.

