Director Effectiveness
Aanmeldingsformulier
 Ja, ik wil me inschrijven voor de opleiding Director Effectiveness 2019
Deze opleiding gaat door in het Nederlands en vindt plaats in Gent (Reep 1) op de volgende data:
24/04/2020, 19/05/2020 & 18/06/2020
Gelieve de documenten ingevuld te mailen naar kelly.vercauteren@guberna.be.

Mijn motivatie om deze opleiding te volgen
Hieronder vindt u een bondige omschrijving van mijn management- en/of bestuurservaring:

Ik wil deze opleiding volgen voor de volgende onderneming(en) en/of organisatie(s):
(naam, BTW nummer, type organisatie en korte toelichting bij haar activiteiten)

Ik heb de volgende verwachtingen en doelstellingen voor deze opleiding:
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Ik oefen de volgende bestuursmandaten uit / ik heb de volgende bestuursmandaten uitgeoefend:
Onderneming/
organisatie

Sector

Mijn functie (voor- Rechtsvorm
zitter, uitvoerend
bestuurder of extern/onafhankelijk
bestuurder)

Datum
begin – einde
mandaat
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Mijn CV
Ik bezorg u ingesloten mijn up-to-date CV.

Belangrijke informatie met betrekking tot uw deelname aan deze
opleiding:
De doelstelling van GUBERNA is drievoudig: kennis overbrengen & ervaringen delen, vaardigheden
ontwikkelen en deugdelijk bestuur stimuleren.
Om dit te verwezenlijken wordt in onze opleidingen veel waarde gehecht aan de mogelijkheid
tot interactiviteit, de uitwisseling van ervaringen en de illustratie met concrete voorbeelden en
casestudies en dit alles in een beperkte groep van deelnemers. Wij besteden daarom heel wat
aandacht aan het samenstellen van een diverse en complementaire groep van deelnemers en dit
op basis van een objectief, professioneel selectieproces.
Dit betekent dat het indienen van dit aanmeldingsformulier geen automatische bevestiging is van
uw deelname aan deze opleiding.
Uw deelname is pas bevestigd nadat u van GUBERNA een confirmatie heeft ontvangen per email.
We informeren u ten laatste 30 dagen vóór aanvang van de opleiding.

Kostprijs
	Ik ben geen lid van GUBERNA – ik betaal 2.300 euro (excl. BTW) incl. 1 jaar gratis lidmaatschap
Ik geniet een voordeeltarief als lid van GUBERNA:
Ik ben individueel/ collectief lid van GUBERNA – ik betaal 1.925 euro (excl. BTW)
Ik ben social profit/institutioneel lid van GUBERNA – ik betaal 1.600 euro (excl. BTW)
Ik ben een partner van GUBERNA – ik betaal 1.600 euro (excl. BTW) of kan gratis deelnemen
indien mijn inschrijving de eerste is dit jaar (NL of FR) binnen het partnership
	
Ik ben lid van één van de zusterverenigingen (via ecoDa) en betaal 1.925 euro (excl. BTW). Ik
bezorg een bewijs van mijn lidmaatschap op aanvraag
Ik maak graag gebruik van een bijkomende korting:
	
Ik schrijf me eveneens in voor de module ‘Board Effectiveness’ – ik geniet 15% extra korting op
de inschrijvingsprijs van die opleiding

Meer info over subsidie mogelijkheden: zie www.guberna.be/opleidingen
Betalingsvoorwaarden: Contante betaling. Uw deelname is pas definitief na betaling van de
factuur (minimum 15 dagen voor aanvang van de opleiding).
Annulatievoorwaarden: U kan zonder kosten schriftelijk (post of email) annuleren tot 15 dagen voor
aanvang van de opleiding. Daarna wordt u geacht de volledige prijs te betalen.
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Mijn contactgegevens
Naam
Voornaam
Bedrijf
Functie
Email
Tel

GSM

Privégegevens
Straat + nr
Postcode + stad
	
U kan dit adres gebruiken als correspondentieadres
	
U kan dit adres gebruiken als facturatieadres
Bedrijfsgegevens
Bedrijf
Straat + nr
Postcode + stad
BTW-nummer

		 

Niet van toepassing

Uw referentie
	
U kan dit adres gebruiken als correspondentieadres
	
U kan dit adres gebruiken als facturatieadres
Uw privacy is belangrijk voor ons
	
Ja, ik geef GUBERNA de toestemming om mijn persoonlijke gegevens te bewaren in haar
database zodat ik geïnformeerd kan worden aangaande deze opleiding. Ik kan op elk
moment mijn toestemming intrekken door een mailtje te sturen naar privacy@guberna.be.
Meer informatie over uw rechten en het gebruik van uw persoonlijke gegevens vindt u in onze
privacy policy.

Datum 							Handtekening
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