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Gehandicaptensport en gemeente Krimpen aan den IJssel,
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Samenwerkingsovereenkomst
Partijen:
1. Fonds Gehandicaptensport, gevestigd te 1182 AL Amstelveen, Burgemeester
A. Colijnweg 2, te dezen vertegenwoordigd door haar directie, de heer N.A. Boor,
hierna te noemen “Fonds Gehandicaptensport”,
en
2. Gemeente Krimpen aan den IJssel, gevestigd te 2922 AD, Raadhuisplein 2, te
dezen vertegenwoordigd door wethouder A. de Leeuw, hierna te noemen
“Gemeente”,
hierna gezamenlijk ook te noemen 'Partijen' en afzonderlijk 'Partij';
In aanmerking nemende dat:









Gemeente onder de huidige wetgeving, en meer in het bijzonder de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015, een taak heeft waar het gaat om het
aanbieden van gepaste zorg en faciliteiten aan hulpbehoevenden;
Partijen een belangrijke functie hebben in de toeleiding naar een structureel
sport- en beweegaanbod van mensen met een beperking en/of chronische
aandoening;
Gemeente een WMO-loket heeft ingesteld;
Fonds Gehandicaptensport platformen, namelijk de applicatie voor mobiele
apparaten 'Uniek Sporten' ("App") en een website ("Website"), aanbiedt die het
vinden van sport- en beweegaanbod aanzienlijk vergemakkelijken;
Partijen vanuit hun beleid willen samenwerken om ten behoeve van mensen met
een beperking en/of chronische aandoening a) de sportdeelname te bevorderen
en b) de doorstroming naar een structureel sport- en beweegaanbod goed op
elkaar af te stemmen;
Partijen tevens streven naar een betere integratie van mensen met een
beperking en/of chronische aandoening op het gebied van sport en bewegen;
Teneinde de App en Website goed te laten functioneren en mensen met een
beperking en/of chronische aandoening een tool te bieden die ze daadwerkelijk
kunnen gebruiken, het zaak is dat het aanbod accuraat en volledig is.

Komen het volgende overeen:
Artikel 1: Duur van de Samenwerking
1.1

De Samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor de periode van één jaar,
datum……………………………, waarna de Samenwerkingsovereenkomst stilzwijgend
wordt verlengd voor een periode van één jaar.

1.2

Partijen zijn gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst te ontbinden, met
onmiddellijke ingang, wanneer Fonds Gehandicaptensport, dan wel Gemeente,
constateert dat deze Samenwerkingsovereenkomst gedeeltelijk of geheel niet
nagekomen wordt of inbreuk maakt op rechten van partijen. In dat geval zal door
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Fonds Gehandicaptensport het volledige aanbod uit de door Gemeente bediende
regio worden verwijderd van de App en Website, dit teneinde te voorkomen dat de
App en Website een onvolledig of onjuist aanbod bevatten.
1.3

Bij beëindiging zal Gemeente niet meer gerechtigd zijn om in te loggen op de
digitale omgeving van de App en Website.

1.4

Gemeente erkent dat het uitvoeren van deze Samenwerkingsovereenkomst
slechts kan worden voortgezet zolang binnen de organisatie van Gemeente een
zogeheten consulent aangepast sporten is aangesteld zoals bedoeld in het
regeringsbeleid rondom Grenzeloos Actief. Fonds Gehandicaptensport heeft het
recht om deze Samenwerkingsovereenkomst te beëindigen indien een dergelijke
consulent niet of niet langer in de organisatie van Gemeente is aangesteld.

1.5

Ingeval deze Samenwerkingsovereenkomst om welke reden dan ook eindigt,
dan zal Fonds Gehandicaptensport Gemeente in staat stellen om gegevens die
door Gemeente binnen de omgeving van de App en Website zijn gebracht, te
downloaden in een algemeen gangbaar bestandsformaat.

Artikel 2: Samenwerking
2.1

Partijen spreken af samen te werken ten aanzien van het digitale platform “Uniek
Sporten”, zoals bepaald in deze Samenwerkingsovereenkomst.

2.2

Fonds Gehandicaptensport stelt de App en Website kosteloos aan Gemeente ter
beschikking.

2.3

De App en Website, met inbegrip van alle broncodes, updates, patches, grafische
ontwerpen en documentatie, en alle rechten van intellectuele eigendom die
daarmee verband houden, zoals auteursrechten, databankrechten, naburige
rechten, merkenrechten en octrooien, behoren volledig toe aan Fonds
Gehandicaptensport of haar leveranciers. Niets in deze Samenwerkingsovereenkomst beoogt daarin iets te wijzigen.

2.4

Fonds Gehandicaptensport draagt zorg voor het onderhoud, de hosting en
doorontwikkeling van de App en Website en biedt zo nodig ondersteuning aan de
regioconsulenten aangepast sporten van de Gemeente.

2.5

Gemeente, middels haar consulenten, draagt zorg voor het beheer van het
sportaanbod en de overige informatie op de App en Website ten aanzien van de
regio ‘stadsregio Rijnmond, bestaande uit de gemeenten Capelle aan den IJssel
en Krimpen aan den IJssel.

2.6

Fonds Gehandicaptensport zorgt voor de beschikbaarstelling van de gegevens
aangaande het sportaanbod die door deelnemende gemeenten en stichtingen
worden aangeleverd. Fonds Gehandicaptensport spant zich in om de Gemeente
via de App en Website periodiek te voorzien van statistische gegevens omtrent de
gebruiker in de toepasselijke regio.

2.7

Fonds Gehandicaptensport verleent als houder van het beeldmerk "UNIEK
SPORTEN" een niet-exclusief recht aan de Gemeente om een sportprogramma
met voornoemd beeldmerk aan te duiden in openbare uitingen, voor zover een
dergelijk sportprogramma direct verband houdt met het Uniek Sporten-concept.
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Fonds Gehandicaptensport kan aan Gemeente instructies verlenen omtrent de
wijze waarop het beeldmerk dient te worden gebruikt, die door Gemeente zullen
worden opgevolgd. Bij niet-naleving van voornoemde instructies kan Fonds
Gehandicaptensport de toestemming voor het merkgebruik beëindigen.
2.8

De Gemeente kan op eigen risico, indien Gemeente optreedt als een zogeheten
hoofdaannemer binnen een WMO-regio, aan andere gemeenten en/of stichtingen
de inloggegevens verstrekken die benodigd zijn om toegang te verkrijgen tot de
digitale omgeving van de App en Website. Gemeente garandeert dat deze
inloggegevens uitsluitend aan een dergelijke gemeente en/of stichting worden
verstrekt nadat deze gemeente en/of stichting met Fonds Gehandicaptensport
een Gebruikersovereenkomst heeft gesloten zoals opgenomen in Bijlage 2.
Gemeente blijft na een dergelijke verstrekking van inloggegevens onverminderd
verantwoordelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit deze
Samenwerkingsovereenkomst. Gemeente garandeert de nakoming van de
Gebruikersovereenkomst door gemeenten en/of stichtingen aan wie door
Gemeente inloggegevens zijn verstrekt.

2.9

Gemeente neemt de verplichting op zich om gedurende de looptijd van deze
Samenwerkingsovereenkomst het volledige sport- en beweegaanbod in zijn regio,
informatie voor mensen met een beperking, informatie voor sportaanbieders,
nieuws en agenda-items in te voeren in de App en Website. Fonds
Gehandicaptensport zal daartoe één inlogcode verstrekken waarmee toegang kan
worden verkregen tot de digitale omgeving van de App en Website waar het
aanbod kan worden ingevoerd. De gegevens die Gemeente zal invoeren, zijn
gespecificeerd in Bijlage 1. De categorieën gegevens die Gemeente invoert
kunnen, onverminderd hetgeen in Bijlage 1 is gesteld, naar aanleiding van
veranderende wensen en/of inzichten door Fonds Gehandicaptensport worden
gewijzigd. De Gemeente staat in voor de juistheid en volledigheid van deze
gegevens.

2.10

Gemeente heeft geen invloed op de vormgeving en functionaliteiten van de App
en Website. Fonds Gehandicaptensport is gerechtigd de App en Website en de
grafische interface daarvan naar eigen inzicht in te richten en aan te bieden.

Artikel 3: Optreden naar buiten
3.1

De samenwerking die partijen in het kader van deze Samenwerkingsovereenkomst
zijn aangegaan, kan indien partijen dit nodig en wenselijk vinden, o.a. worden
benoemd in persuitingen, op websites van partijen en overige uitingen door
partijen naar derden.

Artikel 4: Voortgangsbewaking
4.1.

Partijen houden minimaal eenmaal per jaar, en zo vaak als partijen dit nodig
achten, een voortgangsoverleg. In dit overleg zal de realisatie en de voortgang
van de samenwerking besproken worden, alsmede de verwachting omtrent het
actualiseren van het platform tijdens de duur van de Samenwerkingsovereenkomst.

4.2.

Fonds Gehandicaptensport behoudt zich het recht de samenwerking met
onmiddellijke ingang stop te zetten wanneer Gemeente er onvoldoende in slaagt
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om het platform Uniek Sporten voor de regio Stadsregio Rijnmond actueel te
houden.

Artikel 5: Toepasselijk recht
Op deze Samenwerkingsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing,
waaronder ook de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 6: Geschillenregeling
6.1. Indien zich bij de uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst of naar
aanleiding daarvan tussen partijen een geschil voordoet, is er sprake van een
geschil, indien één van beide partijen aan de andere partij schriftelijk verklaart dat
dit het geval is.
6.2. In geval van een geschil zullen partijen eerst trachten onder leiding van een door
hen gezamenlijk aan te wijzen mediator zelf tot een oplossing van het geschil te
komen en die oplossing in een vaststellingsovereenkomst vast te leggen.
6.3. Indien een partij of de mediator op enig moment tijdens de mediation de
totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst niet haalbaar of mogelijk acht,
wordt het geschil voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, die tevens bevoegd
zijn in spoedeisende gevallen van het geschil kennis te nemen zonder dat 6.2
voordien toepassing vindt.

Aldus overeengekomen op __________ en in tweevoud ondertekend te

namens Fonds Gehandicaptensport

de heer N.A. Boor
Directeur

,

namens Gemeente

de heer A. de Leeuw
Wethouder Sport

Bijlage 1: door Gemeente in te voeren gegevens per aanbieder
Bijlage 2: Gebruikersovereenkomst
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Bijlage 1: Door Gemeente in te voeren gegevens per aanbieder

Gemeente dient gedurende de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst de volgende
gegevens van aanbieders van sport- en beweegaanbod in te voeren en bij te werken
indien zich daarin wijzigingen voordoen:

Algemeen

Sportcategorie (per sportcategorie apart)

Sportaanbieder naam

Sportcategorie

Website

Toelichting op de doelgroep

Logo

YoutubeUrl

Postadres straat huisnummer

Locatienaam

Postadres postcode

Locatie adres

Postadres plaatsnaam

Locatie postcode

Algemeen vast telefoonnummer

Locatie plaatsnaam

Algemeen mobiel nummer

Eventueel afbeelding van de sport

Algemeen mailadres

Trainingsdag en tijd (drie opties)

Algemeen contactpersoon naam

Opmerking bij trainingstijden

Beperkingen per sportcategorie

Leeftijden per sportcategorie

Auditief (doof/slechthorend)

Kinderen

Autisme Spectrum Stoornis

Jongeren

Chronische aandoening

Volwassenen

Gedragsproblematiek

Senioren

Lichamelijk
Meervoudig

Contactpersoon aangepast sporten per
sportcategorie

Niet aangeboren hersenletsel

Contactpersoon naam

Psychisch

Contactpersoon email

Verstandelijk

Contactpersoon vast telefoonnummer

Visueel (blind/slechtziend)

Contactpersoon mobiel nummer

Sportcategorieën
Divers, op aanvraag is een uitgebreid overzicht beschikbaar
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Bijlage 2: Gebruikersovereenkomst

Partijen:
3. Fonds Gehandicaptensport, gevestigd te 1183 NP Amstelveen, Bankrashof 3,
te dezen vertegenwoordigd door haar directie, de heer N.A. Boor, hierna te
noemen “Fonds Gehandicaptensport”,
en
4. Sportief Capelle, gevestigd te Hollandsch Diep 63, 2904 EP te Capelle aan den
IJssel, dezen vertegenwoordigd door haar directeur, hierna te noemen
“Gebruiker”,
hierna gezamenlijk ook te noemen 'Partijen' en afzonderlijk 'Partij';
in aanmerking nemende dat:





Fonds Gehandicaptensport beschikt over platformen, namelijk de applicatie voor
mobiele apparaten 'Uniek Sporten' ("App") en een website ("Website"), die het
vinden van sport- en beweegaanbod voor gehandicapten aanzienlijk
vergemakkelijken;
De gemeente Capelle en Krimpen aan den IJssel (hierna: Gemeente] een
Samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met Fonds Gehandicaptensport op
grond waarvan voornoemde App en Website door Stichting Sportief Capelle in
gebruik worden genomen;
Gemeente heeft besloten om aan Gebruiker inloggegevens te verstrekken
waarmee toegang tot de digitale omgeving van de App en Website wordt
verkregen;
Fonds Gehandicaptensport en Gebruiker afspraken wensen te maken over het
gebruik van de App en Website door Gebruiker;

komen als volgt overeen:
Artikel 1: Duur van de Gebruikersovereenkomst
1. Deze Gebruikersovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening
door Gebruiker.
2. Deze Gebruikersovereenkomst is geldig zolang Gebruiker van de Gemeente
toestemming heeft verkregen om gebruik te maken van de inloggegevens die
toebehoren aan de Gemeente. Opheffing van voornoemde toestemming door de
Gemeente leidt tot onmiddellijke beëindiging van de Gebruikersovereenkomst.
3. Deze Gebruikersovereenkomst eindigt onmiddellijk op het moment dat de
Samenwerkingsovereenkomst tussen Fonds Gehandicaptensport en de Gemeente om
welke reden dan ook wordt beëindigd.
4. Gebruiker is na beëindiging van deze Gebruikersovereenkomst niet meer gerechtigd
om in te loggen op de digitale omgeving van de App en Website.
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Artikel 2: Gebruikersvoorwaarden
1. Fonds Gehandicaptensport zorgt voor de beschikbaarstelling van de gegevens
aangaande het sportaanbod die door deelnemende gemeenten en stichtingen worden
aangeleverd.
2. De App en Website, met inbegrip van alle broncodes, updates, patches, grafische
ontwerpen en documentatie, en alle rechten van intellectuele eigendom die daarmee
verband houden, zoals auteursrechten, databankrechten, naburige rechten,
merkenrechten en octrooien, behoren volledig toe aan Fonds Gehandicaptensport of
haar leveranciers. Niets in deze Gebruikersovereenkomst beoogt daarin iets te
wijzigen.
3. Gebruiker verbindt zich om gedurende de looptijd van deze Gebruikersovereenkomst
het volledige sport- en beweegaanbod in zijn regio, informatie voor mensen met een
beperking, informatie voor sportaanbieders, nieuws en agenda-items in te voeren in
de App en Website. De gegevens die Gebruiker zal invoeren zijn gespecificeerd in
Bijlage 1. De categorieën gegevens die gebruiker invoert kunnen, onverminderd
hetgeen in Bijlage 1 is gesteld, naar aanleiding van veranderende wensen en/of
inzichten door Fonds Gehandicaptensport worden gewijzigd. De Gebruiker staat in
voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
4. Gebruiker heeft geen invloed op de vormgeving en functionaliteiten van de App en
Website. Fonds Gehandicaptensport is gerechtigd de App en Website en de grafische
interface daarvan naar eigen inzicht in te richten en aan te bieden.
5. Het is Gebruiker niet toegestaan om derden op directe of indirecte wijze toegang te
verschaffen tot het platform.
6. Fonds Gehandicaptensport kan deze Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke
ingang beëindigen indien Gebruiker in gebreke raakt ten aanzien van de nakoming
van enige verplichting die voortvloeit uit deze Gebruikersovereenkomst.
Artikel 3: Gebruik van het beeldmerk UNIEK SPORTEN
Fonds Gehandicaptensport verleent als houder van het beeldmerk "UNIEK SPORTEN" een
niet-exclusief recht aan Gebruiker om een sportprogramma met voornoemd beeldmerk
aan te duiden in openbare uitingen, voor zover een dergelijk sportprogramma direct
verband houdt met het Uniek Sporten-concept. Fonds Gehandicaptensport kan aan
Gebruiker instructies verlenen omtrent de wijze waarop het beeldmerk dient te worden
gebruikt, die door Gebruiker onverwijld moeten worden opgevolgd. Bij niet-naleving van
voornoemde instructies kan Fonds Gehandicaptensport de toestemming voor het
merkgebruik met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 4: Optreden naar buiten
Partijen mogen de samenwerking die voortvloeit uit deze Gebruikersovereenkomst
benoemen in persuitingen, op websites van partijen en overige uitingen door partijen
naar derden.
Artikel 5: Overdracht
Gebruiker kan de op hem rustende rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze
Gebruikersovereenkomst op geen enkele wijze overdragen aan derden, tenzij Fonds
Gehandicaptensport met een dergelijke overdracht vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd.
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Artikel 6: Toepasselijk recht
Op deze Gebruikersovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing,
waaronder ook de Wet bescherming persoonsgegevens. Alle geschillen welke mochten
ontstaan naar aanleiding van deze Gebruikersovereenkomst zullen worden beslecht door
de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aldus overeengekomen op __________ en in tweevoud ondertekend te

namens Fonds Gehandicaptensport

de heer N.A. Boor
directeur

,

namens Sportief Capelle

directeur

Bijlage 1: door Gebruiker in te voeren gegevens
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Bijlage 1: door Gebruiker in te voeren gegevens

Gebruiker dient gedurende de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst de volgende
gegevens van aanbieders van sport- en beweegaanbod in te voeren en bij te werken
indien zich daarin wijzigingen voordoen:

Algemeen

Sportcategorie (per sportcategorie apart)

Sportaanbieder naam

Sportcategorie

Website

Toelichting op de doelgroep

Logo

YoutubeUrl

Postadres straat huisnummer

Locatienaam

Postadres postcode

Locatie adres

Postadres plaatsnaam

Locatie postcode

Algemeen vast telefoonnummer

Locatie plaatsnaam

Algemeen mobiel nummer

Eventueel afbeelding van de sport

Algemeen mailadres

Trainingsdag en tijd (drie opties)

Algemeen contactpersoon naam

Opmerking bij trainingstijden

Beperkingen per sportcategorie

Leeftijden per sportcategorie

Auditief (doof/slechthorend)

Kinderen

Autisme Spectrum Stoornis

Jongeren

Chronische aandoening

Volwassenen

Gedragsproblematiek

Senioren

Lichamelijk
Meervoudig

Contactpersoon aangepast sporten per
sportcategorie

Niet aangeboren hersenletsel

Contactpersoon naam

Psychisch

Contactpersoon email

Verstandelijk

Contactpersoon vast telefoonnummer

Visueel (blind/slechtziend)

Contactpersoon mobiel nummer

Sportcategorieën

Divers, op aanvraag is een uitgebreid overzicht beschikbaar
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