GUBERNA
MEMBERSHIP

KMO
LIDMAATSCHAP
Ontdek het GUBERNA KMO lidmaatschap,
op maat van je KMO.

Je KMO groeit. Hoe kan
governance de groei van
je KMO ondersteunen en zo
de duurzaamheid op lange
termijn waarborgen?

KMO governance kan zeer
complex zijn.
Blijf op de hoogte van de
do’s en don’ts.

Is je KMO klaar om
uitgedaagd te worden
door externe adviseurs/
bestuurders?

JOUW LIDMAATSCHAPSVOORDELEN
1

Je maakt deel uit van een uniek en hoogstaand netwerk van meer dan 2.300 bestuursleden en CEO’s
waarmee je ervaringen kan uitwisselen.

2

Je neemt gratis of tegen een voorkeurstarief deel aan onze ledenevenementen (zie achterzijde).

3

Je wisselt best practices uit en draagt bij aan nieuwe ontwikkelingen door deel te nemen aan
werk- en expertgroepen (op uitnodiging), afgestemd op de KMO sector.

4

1 persoon uit je netwerk kan je gratis vergezellen naar de Alumni Day.

5

Je hebt toegang tot
»» het ervaren GUBERNA team en een uitgebreide documentatiebibliotheek om een antwoord te
geven op je vragen omtrent governance;
»» KMO diensten op maat (introductiesessie over governance, opleiding ter plaatse in je bedrijf, Q&A
dienst*) en online KMO tools (GUBERNA Governance Positioning Scan en GUBERNA Board Evaluation
Selfscan) tegen een voorkeurstarief;
»» gratis benchmarkstudie van vergoedingen;
»» openstaande bestuursmandaten.

6

Je ontvangt
»» een korting wanneer je deelneemt aan de GUBERNA KMO opleidingen (groeisessies en coaching
programma*);
»» visibiliteit als corporate KMO lid op onze website en in de maandelijkse nieuwsbrief (bij toetreding tot
ons netwerk);
»» onze maandelijkse nieuwsbrief (digitaal formaat) en jaarlijkse (gedrukte) nieuwsbrief;
»» een gratis beperkte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O) van AIG, geldig voor de
bestuursmandaten die je aan GUBERNA hebt meegedeeld;
»» een gratis testaccount voor Diligent Board Books en een korting van 50% wanneer je een
abonnement neemt.

7

Je kan je openstaande bestuursmandaten gratis verspreiden in het GUBERNA netwerk en zo onze pool
of talent bereiken.
*

in ontwikkeling

OM AAN JE BEHOEFTEN TE VOLDOEN, IS HET KMO
LIDMAATSCHAP BESCHIKBAAR IN 2 FORMATEN

*

DISCOVER

ADVANCE

•

Max. 50 werknemers*

•

Tussen 51 en 250 werknemers*

•

Max. 3 vertegenwoordigers

•

Max. 4 vertegenwoordigers

Je investering: 990€/ jaar

Je investering: 1.900€/ jaar

Gezien governance een traject is, bedraagt de
minimale duur van dit lidmaatschap 2 jaar.

Gezien governance een traject is, bedraagt de
minimale duur van dit lidmaatschap 2 jaar.

onder voorbehoud van goedkeuring door GUBERNA

Je kan gratis deelnemen aan de volgende ledenevenementen
• New Year’s Ceremony
• Algemene Ledenvergadering (inclusief stemrecht)
• Nationaal Ledenforum
• Alumni Day
Bovendien kan 1 niet-lid je vergezellen naar de Alumni Day.
Je kan tegen een voorkeurstarief deelnemen aan het volgende ledenevenement
• Dag van de Bestuurder

Wil je lid worden van het GUBERNA
netwerk of wens je meer informatie?
Je contactpersonen zijn:

Rachel Feller
Tel 02 518 18 03

Inge Stoop
Tel 09 210 92 74

rachel.feller@guberna.be

inge.stoop@guberna.be
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Aanmeldingsformulier

KMO lidmaatschap
Terug te sturen naar: info@guberna.be

Ja, ik wil me aansluiten bij het unieke netwerk van GUBERNA. Gezien mijn KMO voldoet aan de
voorwaarden die in deze lidmaatschapsbrochure staan en ze uit minder dan 50 werknemers bestaat,
wens ik het KMO lidmaatschap* DISCOVER aan te vragen voor 990€/jaar (excl. BTW). Ik begrijp dat de
minimale duur van dit lidmaatschap 2 jaar is. Ik zal de factuur bij ontvangst betalen.
Ja, ik wil me aansluiten bij het unieke netwerk van GUBERNA. Gezien mijn KMO voldoet aan de
voorwaarden die in deze lidmaatschapsbrochure staan en tussen de 51 en 250 werknemers telt, wens
ik het KMO lidmaatschap* ADVANCE aan te vragen voor 1900€/jaar (excl. BTW). Ik begrijp dat de
minimale duur van dit lidmaatschap 2 jaar is. Ik zal de factuur bij ontvangst betalen.
* onder voorbehoud van goedkeuring door GUBERNA

Contact
Bedrijfsnaam
Voornaam
Familienaam
Functie
Straat

Nr.

Stad

Postcode

Tel

Bus

Land

GSM

E-mail
Ondernemingsnummer
Taalvoorkeur

NL


FR

Niet van toepassing

EN

Datum 							Handtekening

Ik wijs de volgende vertegenwoordigers aan: (Discover: max. 3; Advance: max. 4)
Familienaam

Voornaam

Functie

Tel

GSM

E-mail

In het kader van dit lidmaatschap genieten alle vertegenwoordigers van een gratis D&O-verzekering voor de
mandaten die zij aan GUBERNA hebben meegedeeld. Na aanvaarding van je lidmaatschap zullen wij contact
opnemen met de vertegenwoordigers zodat ze ons hun huidige mandaten kunnen bezorgen.
Wij waarderen je privacy!
In het kader van deze overeenkomst wijs je vertegenwoordigers aan en verstrek je persoonlijke gegevens van deze personen.
GUBERNA behandelt de persoonlijke gegevens die zij ontvangt op een verantwoorde manier en verwerkt deze alleen om je de
diensten aan te bieden waarop je als lid van GUBERNA recht hebt. Je kan op elk moment je toestemming voor het gebruik van je
persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@guberna.be. Meer
informatie over je rechten en het gebruik van je persoonlijke gegevens kan je in ons privacybeleid vinden.
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