Intentieverklaring Slimmer Leven 20 20
Versie 9 februari 2012

Door het ondertekenen van deze intentieverklaring spreekt “organisatie” zijn/haar steun uit voor het
initiatief Slimmer Leven 2020 en deelname aan dit netwerk in de vorm van lidmaatschap aan de
coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid.
Overwegende dat:
- het onderliggende business plan Slimmer Leven 2020 het kader biedt voor deze intentieverklaring;
- bij een deelname van minimaal 15 leden de coöperatie zal worden opgericht;
- de Algemene Ledenvergadering van de op te richten coöperatie jaarlijks de strategische agenda voor
de uitvoering van projecten vaststelt, alsmede zorg draagt voor periodieke vaststelling van het
beleidsplan;
- de uitvoering van de projecten zal in de coöperatie plaatsvinden;
- het bestuur van de coöperatie zal zo worden samengesteld dat daarin vertegenwoordigers van alle
ledengroepen zitting zullen hebben;
- statutair zal worden bepaald dat de directie van het projectbureau op voordracht van het bestuur van
de coöperatie zal worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie;
- bewust gekozen zal worden voor een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid
teneinde ervoor te zorgen dat iedere mogelijke aansprakelijkheid van de leden is uitgesloten.
Spreekt de intentie uit:
- dat “organisatie” in gezamenlijkheid met de andere samenwerkingspartners in het netwerk Slimmer
Leven 2020 een doorbraak in het versterken van een hoge kwaliteit van leven voor mensen in Zuidoost
Brabant (Brainportregio) beogen, door ontwikkeling en brede toepassing van voor burgers
waardetoevoegende technologische en innovatieve concepten op het gebied van wonen, zorg en
welzijn. Behandelingen kunnen hierdoor voor de eindgebruiker effectiever en doelmatiger worden
ingezet en georganiseerd;
- dat “organisatie” na kennis te hebben genomen van de in het business plan vervatte uitgangspunten
en daarmee in te stemmen, door ondertekening van deze intentieverklaring aan de uitgangspunten
van het businessplan zijn medewerking te verlenen;
- dat “organisatie” als lid van de coöperatie niet aansprakelijk is voor de financiële risico’s van projecten
waarin de “organisatie” niet participeert;
- dat “organisatie” met de andere samenwerkingspartners de resultaten uit de projecten breder in het
netwerk beschikbaar stellen met als doel opschaling en daadwerkelijke besparingen en baten over de
gehele Brainportregio, om zo koploper in Nederland en Europa te zijn;
- dat “organisatie” een lidmaatschap met de coöperatie aangaat voor een financiële bijdrage van
€ 5.000,- per jaar;
- dat “organisatie” een lidmaatschap aangaat voor de duur van minimaal één jaar. Ieder lid kan zijn
lidmaatschap beëindigen door opzegging 1 maand voor de vervaldatum van het lidmaatschap;
- dat “organisatie” de initiatiefnemers van Brainport Health Innovation verzoekt de voorbereiding voor
de vorming van de coöperatieve vereniging uit te voeren en de “organisatie” informeert over de
juridische uitwerking en met de beoogde startdatum van 26 maart 2012.
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