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PERSOONSGEBONDEN LIDMAATSCHAP
Individueel Lid

U wenst Individueel Lid te worden van GUBERNA. Als Individueel Lid geniet u van volgende voordelen:

Als effectief lid heeft u stemrecht op de Algemene Vergadering.
U kan gratis deelnemen aan alle ledenfora, expertgroepen en werkgroepen georganiseerd door
GUBERNA.
U geniet een voordeeltarief voor deelname aan onze rondetafels, conferenties, seminaries en andere
activiteiten georganiseerd door GUBERNA.

U ontvangt gratis onze nieuwsbrief, alsook onze elektronische GUBERNA-flash (met geregeld vacatures
voor bestuurders).

U geniet van een gratis proefperiode en 50% korting op Diligent Boards.

U kan gratis beroep doen op een aansprakelijkheidsverzekering (gelimiteerd) voor bestuurders.

Het Individuele Lidmaatschap bedraagt 330 € (excl. BTW) per persoon per jaar.
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BEDRIJFSLIDMAATSCHAPPEN
1. Collectief Lid

Kleinere ondernemingen kunnen opteren voor een Collectief Lidmaatschap.

Via deze lidmaatschapsvorm kunnen 9 personen van eenzelfde onderneming aan een forfaitaire prijs
genieten van de voordelen van een Individueel Lidmaatschap.
De onderneming wordt hiermee toegetreden lid van GUBERNA, haar bestuurders en leden van het
management comité effectieve leden.

De onderneming kan aan een voordeeltarief genieten van de diensten die GUBERNA aanbiedt.

U geniet van een gratis proefperiode en 50% korting op Diligent Boards.

U kan gratis beroep doen op een aansprakelijkheidsverzekering (gelimiteerd) voor bestuurders.

Het Collectief Lidmaatschap bedraagt 2.700 € (excl. BTW) per jaar voor een periode van minimum
3 jaar.
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BEDRIJFSLIDMAATSCHAPPEN
2. Institutioneel Lid
Via een Institutioneel Lidmaatschap biedt een onderneming als toegetreden lid zowel haar bestuurders als de
vertegenwoordigers van het topmanagement (directie-comité, management comité & secretaris-generaal)
de mogelijkheid om als effectief lid betrokken te zijn bij de werking van GUBERNA en zo op de hoogte te blijven
van de meest recente ontwikkelingen inzake governance alsook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen
door deelname aan ledenactiviteiten en bij te scholen tijdens opleidingen. Voordelen voor het Institutioneel Lid:
Een Institutioneel Lid duidt een ‘sleutelvertegenwoordiger’ en ‘vertegenwoordigers’ aan. Alle aangeduide leden
worden effectieve leden van GUBERNA en hebben als dusdanig stemrecht op de Algemene Vergadering van
GUBERNA.
Iedere vertegenwoordiger kan gratis beroep doen op een aansprakelijkheidsverzekering (gelimiteerd) voor
bestuurders.
U geniet van een gratis proefperiode en 50% korting op Diligent Boards.
De sleutelvertegenwoordiger van een Institutioneel Lid (Voorzitter of CEO) is lid van de Board of Trustees,
het orgaan dat bij de strategische ontwikkeling van GUBERNA betrokken is.
De Voorzitter en CEO van het Institutioneel Lid worden respectievelijk uitgenodigd op het Chairmen’s Platform
en CEO Platform.
Het Institutioneel Lid heeft aan voordeeltarief toegang tot de diensten die GUBERNA aanbiedt aan haar leden.
Vertegenwoordigers van een Institutioneel Lid worden gratis uitgenodigd op alle GUBERNA-activiteiten, ledenactiviteiten, werkgroepen en alumnibijeenkomsten.
Vertegenwoordigers van een Institutioneel Lid kunnen gratis deelnemen aan alle betalende activiteiten
(met uitzondering van de Dag van de Bestuurder en deze die georganiseerd worden in samenwerking met
andere organisaties).
Vertegenwoordigers van een Institutioneel Lid ontvangen de nieuwsbrief en de elektronische Flash
(met geregeld vacatures voor bestuurders).
Vertegenwoordigers van een Institutioneel Lid genieten een korting van 30% op deelname aan de GUBERNAopleidingen (met uitzondering van deze in samenwerking met andere organisaties en Board Simulation).
Het Institutioneel Lid krijgt een belangrijke visibiliteit op alle corporate brochures, in de nieuwsbrief, alsook op
de website van GUBERNA.

Het Institutioneel Lidmaatschap bedraagt 8.200 € (excl. BTW) per jaar voor een periode van 5 jaar.
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BEDRIJFSLIDMAATSCHAPPEN
3. Partner
Het Partnership is de belangrijkste vorm van lidmaatschap bij GUBERNA. Het gaat hierbij om een contract
op maat met het oog op een specifieke win-win relatie voor zowel de partner als GUBERNA. Er zijn twee
categorieën partnerships te onderscheiden:

•Corporate Partnership
Een Corporate Partnership laat een onderneming of organisatie toe te genieten van een speciale ondersteuning voor de ontwikkeling van haar governance vanuit GUBERNA. In functie van de eigen noden kan de
partner kosteloos1:
Beroep doen op de begeleiding van GUBERNA bij de evaluatie van de werking van zijn raad van bestuur2.
Genieten van een « in-company opleiding ».
Beroep doen op de expertise van het GUBERNA-team voor een review van de eigen governance ‘tools’
(charters, corporate governance hoofdstuk jaarverslag, enz.).

•Research Partnership
Een Research Partnership laat een onderneming of organisatie toe een partnership met GUBERNA aan
te gaan en samen een specifiek researchproject of praktijkonderzoek op te zetten rond een bepaald
governance subthema.
Hoewel het Research Partnership veelal deel uitmaakt van een ‘centrum’ met verschillende (complementaire) partners, krijgt de Research Partner exclusiviteit in zijn sector.
De Research partner wordt betrokken bij de planning, communicatie en publicatie van de onderzoeksresultaten over het thema.

1
2

Eén gratis service naar keuze elke twee jaar. Bijkomende of andere services kunnen aan een voordeeltarief geleverd worden.
Evaluatie service voor Raden van Bestuur tot 12 personen. Bijkomende evaluaties op aanvraag.
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Voordelen van het Corporate en Research Partnership:
Via een Partnership laat een onderneming zowel haar bestuurders als de vertegenwoordigers van het
topmanagement (directie-comité, management comité & secretaris-generaal) mee genieten van het lidmaatschap. Op die basis duidt de Partner een ‘sleutelvertegenwoordiger’ en zijn ‘vertegenwoordigers’ aan.
Alle aangeduide leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering van GUBERNA.
Iedere vertegenwoordiger kan gratis beroep doen op een aansprakelijkheidsverzekering (gelimiteerd) voor
bestuurders.
De partner geniet van een gratis proefperiode en 50% korting op Diligent Boards.
De sleutelvertegenwoordiger van de Partner (Voorzitter of CEO) is lid van de Board of Trustees, het orgaan dat
bij de strategische ontwikkeling van GUBERNA betrokken is.
De Voorzitter en CEO van het Partnership worden respectievelijk uitgenodigd op het Chairmen’s Platform en
CEO’s Platform.
Alle vertegenwoordigers van het Partnership worden uitgenodigd op alle door GUBERNA georganiseerde
activiteiten en hebben gratis toegang tot alle betalende activiteiten (met uitzondering van de Dag van de
Bestuurder en de activiteiten georganiseerd in samenwerking met andere organisaties).
Per jaar heeft de Partner recht op één gratis deelname aan de opleidingsmodules van GUBERNA (Board
Effectiveness en Director Effectiveness) en dit zowel in het Nederlands als in het Frans. De andere vertegenwoordigers
genieten van een korting van 30% op de inschrijvingsprijs.
De vertegenwoordigers ontvangen gratis de nieuwsbrief en de elektronische flash (met geregeld vacatures
voor bestuurders).
De Partner heeft prominente visibiliteit op alle corporate brochures, op de nieuwsbrief en op onze website.
De Partner kan ook beroep doen op de documentatiedienst en op de bibliotheek van GUBERNA voor
specifieke governance-vragen.

De prijs van een Partnership bedraagt 25.000 € (excl. BTW) per jaar voor een periode van 5 jaar.
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SAMENVATTING

Zie gedetailleerde voorwaarden (p.2-6)

Individueel Collectief Institutionneel Corporate Research
Lid
Lid
Lid
Partner
Partner

Prijs/jaar (Excl. BTW)

330€

2.700€

8.200€

25.000€

25.000€

Minimumperiode

1 jaar

3 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

1

9

RvB
Top Mgt

RvB
Top Mgt

RvB
Top Mgt

Gratis deelname aan ledenfora

v

v

v

v

v

Gratis deelname aan werkgroepen en
expertengroepen

v

v

v

v

v

Gratis deelname aan alumni meetings

v

v

v

v

v

Toegang tot documentatie en advies

v

v

v

v

v

Voordeeltarief voor specifieke governance tools

v

v

v

v

v

Newsletter en E-Flash

v

v

v

v

v

Stemrecht op de Algemene Vergadering

v

v

v

v

v

D&O-verzekering (beperkt)

v

v

v

v

v

Gratis proef Diligent Boards

v

v

v

v

v

50% korting op Diligent Boards

v

v

v

v

v

Voordeeltarieven op alle GUBERNA activiteiten

v

v
v

v

v

v

v

v

Lid van de Board of Trustees

v

v

v

30% korting op GUBERNA-opleidingen
(Director- en Board Effectiveness)

v

v

v

v

v

Aantal personen inbegrepen

Gratis toegang op alle GUBERNA activiteiten
(behalve de Dag van de Bestuurder en
activiteiten georganiseerd in samenwerking
met andere organisaties)
Voordeeltarieven voor GUBERNA diensten

v

Een vrije plaats per jaar in de opleidingen
(Director- en Board Effectiveness)
Deelname aan Chairmen’s en CEO platform

v

v

v

Belangrijke visibiliteit

v

v

v

Ontwikkeling van enquêtes en onderzoeksprojecten
Elke 2 jaar een dienst naar keuze
- Evaluatie van de werking van de Board
- In-company opleiding
- Evaluatie van governance-tools

v

v
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CONTACT

Liesbeth De Ridder

Francis Denoo

Hnia Ben Salah

Reep 1
9000 Gent
Tel : 09/210.98.91
Fax: 09/210.98.90

Reep 1
9000 Gent
Tel : 09/210.98.29
Fax: 09/210.98.90

Rue de la Montagne 30-34
1000 Bruxelles
Tel : 02/518.18.06
Fax : 02/514.32.82

liesbeth.deridder@guberna.be

francis.denoo@guberna.be

hnia.bensalah@guberna.be

guberna.be
info@guberna.be
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