Informatie Stichting NOTaS
https://www.notas.nl
Doelstelling
Belangenbehartiging en kennisinteractie ten behoeve van leveranciers,
ontwikkelaars en factoren die dienstbaar zijn aan de sector taal– en
spraaktechnologie.

Doelgroep
−

Bedrijven en kennisinstellingen.

−

Een organisatie kan tot NOTaS toetreden door ondertekening van een overeenkomst indien:

1)
a) de toetredende organisatie in Nederland of België onderzoek uitvoert op het gebied van taalen/of spraaktechnologie,
of;
b) de toetredende organisatie actief is in het domein van NOTaS en het onderzoek en de
ontwikkeling van haar producten/diensten in Nederland of België plaatsvindt,
of;
c) de toetredende organisatie in Nederland of België investeert in producten, diensten en/of
technologieën die tot het domein van NOTaS behoren;
EN:
2) de toetredende organisatie door het bestuur van de stichting als partij binnen het domein wordt
erkend.

Invulling doelstelling
Het samenwerkingsverband ontplooit activiteiten die tegemoet komen aan de volgende functies:
−

Belangenbehartigingfunctie / het creëren van een uitstraling van de TST-sector;

−

Kennisinteractie tussen kennisinstituten en bedrijven;

−

Ontwikkeling concrete cluster-/samenwerkingsprojecten ten behoeve van New Business
Development.

Door:
−

Netwerkactiviteiten
Onderhouden van een netwerk met belangrijke factoren in het veld van taal– en
spraaktechnologie (o.a. Platform Taal– en Spraaktechnologie van de Nederlandse Taalunie,
NWO, EZ, Kennisinstellingen etc.).

-

Themabijeenkomsten
Jaarlijks organiseren van bijeenkomsten teneinde de kennisinteractie maar ook de
netwerkdoelstelling te realiseren.

-

Promotie-activiteiten
Taal- en spraaktechnologie positief onder de aandacht te brengen in de markt en maatschappij.
Onder deze promotieactiviteiten worden begrepen:
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-

o

vertegenwoordiging op beurzen door de stichting als orgaan;

o

uitzenden van persberichten;

o

geven van interviews;

o

uitgeven van brochures;

o

ontwikkelen van demonstratieprojecten.

Werkgroepen:
Initiëren en faciliteren van werkgroepen die verschillende activiteiten ontplooien op het gebied
van belangenbehartiging, zoals:
o

het organiseren van symposia;

o

het opzetten van een website voor de belangenorganisatie;

o

het organiseren van kennisinteractie-activiteiten voor kennisinstellingen en bedrijven;

o

het organiseren van projectontwikkelings-activiteiten en/of samenwerkingsverbanden
tussen bedrijven en kennisinstellingen.

Deelnemer stichting NOTaS
Als deelnemer in de stichting NOTaS heeft u een aantal rechten en plichten:

Rechten:
−

als deelnemer maakt u onderdeel uit van de deelnemersraad;

−

de deelnemersraad heeft een voordrachtsrecht voor nieuwe deelnemers in de stichting NOTaS;

−

deelnemers hebben zeggenschap bij beslissingsprocedures of kunnen een andere deelnemer
machtigen om namens hen te acteren;

−

de deelnemersraad heeft inzicht in het jaarverslag en inhoudelijk verslag over de activiteiten van
de stichting;

−

de deelnemersraad heeft adviesrecht met betrekking tot de begroting, het huishoudelijk
reglement en de jaarrekening;

−

als deelnemer kunt u de activiteiten van de stichting sturen door zelf actief bij te dragen aan
werkgroepen/activiteiten of uw stem te gebruiken in het voor of tegen stemmen van het
oppakken van bepaalde activiteiten.

Plichten:
−

u betaalt de jaarlijks vastgestelde deelnemersbijdrage;

−

het deelnemersschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar;

−

opzegging is mogelijk door vóór 1 december van het lopende kalenderjaar op te zeggen voor het
jaar daaropvolgend;

−

overige plichten, nader te bepalen door het stichtingsbestuur en de deelnemersraad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Bezoek voor meer informatie of contact s.v.p. onze website: https://www.notas.nl
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