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Toelichtingsdocument organiserende partijen   
 
Wat biedt Uit In Neede aan organiserende partijen?  
Met ‘Uit in Neede’ bieden we organiserende partijen de mogelijkheid om hun online zichtbaarheid 
met betrekking tot hun activiteiten te versterken.  
 
Uit in Neede biedt organiserende partijen inzicht in de huidige activiteitenagenda en dus reeds 
geplande events. Dit is om te voorkomen dat op een zelfde moment, zonder voorkennis, meerdere 
overeenkomstige activiteiten gepland worden.   
 
Uit in Neede streeft er ook naar om fysiek vorm te geven aan het samenbrengen van organiserende 
partijen. Een voorbeeld hiervan kan zijn: het organiseren van specifieke thema avonden waarbij 
kennisdeling centraal staat.  
 
Algemeen  
Elke organiserende partij die informatie/activiteiten wenst te verwerken op het platform dient via de 
website een aanvraag in te dienen voor een account. Na het indienen van de aanvraag wordt deze 
beoordeeld door de werkgroep van UIN.   
 

- Per organisatie stelt de UIN één gebruikersaccount ter beschikking. Oftewel, meerdere 
gebruikers van dezelfde ‘partij’ dienen gebruik te maken van één en hetzelfde account.  

- Bij het bezoeken van de ‘aanmeldpagina’ om te starten op het platform, kan de gebruiker 
aangeven of hij/zij een ‘Accommodatie’ en/of Organiserende partij’ is.  

- Na een goedgekeurde aanmelding van een organiserende partij maakt werkgroep UIN een  
account aan waarna de inlog gegevens per e-mail gedeeld worden. 

- De werkgroep van UIN behoudt zich het recht voor om aanvragen voor een (nieuwe) 
account te weigeren. Dit betekent dat de UIN geen verplichting heeft om alle aanvragen 
goed te keuren.   

  

 
Onderstaande criteria zijn leidend voor organiserende partijen om een account te verkrijgen op 
het platform:  
 

- De organiserende partij heeft een maatschappelijke, sportieve, sociale en/of culturele 
insteek.  

- De organiserende partij dient gevestigd te zijn in oud gemeente Neede (Neede, Noordijk, 
Rietmolen en Lochuizen).  

- Een aantal commerciële belangen zijn voor een organiserende partij niet toegestaan op het 
platform. Voorbeelden hiervan zijn openingstijden, kortingsacties en aanbiedingen  

o Uitzondering hierop zijn centraal georganiseerde koop zondagen, bedrijvendagen en 
open dagen  

- Alle overige niet gedefinieerde zaken kunnen enkel in overleg met de werkgroep UIN 
eventueel worden goedgekeurd.  
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Aan welke  voorwaarden moet een activiteit van de organiserende partij voldoen?   
- De activiteit dient openbaar toegankelijk te zijn. Oftewel geen exclusieve activiteiten op 

uitnodiging of sociëteiten (bijv. verjaardag, biljartvereniging, aankondiging uitverkoop)   
o Uitzonderingen zijn:  

▪ Ticketverkoop  
▪ Leeftijd gerelateerde doelgroepen:  

• Kinderen, jeugd, ouderen, inwoners van [dorp/wijk].    
o Alcohol leeftijdsgrens (18+)  
o Geslacht specifieke activiteiten  
o Sportwedstrijden met publiek  

  
- Het activiteit dient plaats te vinden in oud gemeente Neede  
- Er moet een minimaal aantal velden worden ingevuld bij het aanmaken van een activiteit. 

Deze velden staan gedefinieerd in het aanmeldformulier.  
- Content (tekstueel & media) die bij een event worden gebruikt mogen geen 

discriminerende, grove of seksistische onderdelen bevatten. Bij het gebruik van dit soort 
media kan een account worden geblokkeerd.   

- Accounts mogen het platform niet inzetten om commerciële belangen van de organisatie te 
stimuleren, waaronder kortingsacties, aankondiging uitverkoop, weggeefacties, 
verjaardagen etc.   

- Alle overige niet gedefinieerde zaken kunnen enkel in overleg met de werkgroep UIN 
eventueel worden goedgekeurd   

  
Voorbeelden van activiteiten 

 
Wat mag wel? 
Voorstellingen in de Van Gellicumzaal, SEN feesten, activiteiten op het Vlearmoesplein, cursus voor 
vrijwilligers in het Haarhoes, opening tentoonstelling in de Kronenkamp, wekelijks koffiemoment in 
de kerk, maandelijkse bingo-avond, voorlichtingsavond over windturbines en zonneparken, 
kerstdiner in de Hofmaat, sportevenementen van verenigingen waaraan ook niet-leden kunnen 
deelnemen, sportwedstrijden met publiek, pub quiz bij De Ruif, Ladies Night bij Etos, klusworkshop 
van Nico van Eigen Huis & Tuin bij Totaal Centrum. Weekmarkt op het Vlearmoesplein (niet op 
bedrijfsspecifiek niveau: visboer, loempiakraam op zaterdag)  
 
Wat mag niet?  
Openingstijden cafés en winkels, aankondiging uitverkoop.  
  

  
  
 

 


