Aanmeldingsprocedure
Stichting Gedragscode Leidinggevenden
1. Wie kan zich aanmelden?
Alle kerken, gemeenten, organisaties en beroepsverenigingen die bereid zijn het bijgaande
aanmeldingsformulier met de daarin opgenomen voorwaarden te ondertekenen kunnen zich
aansluiten.
Het besluit tot deelname dient door het bevoegd gezag genomen te worden (stichtings- of
verenigingsbestuur, oudstenraad of kerkenraad e.d.). U bent zelf verantwoordelijk hen te
informeren waarbij u gebruik kunt maken van alle materialen die de SGL u beschikbaar stelt. Mocht
u het gehele informatiepakket willen rondsturen dan dient u dit zelf te vermenigvuldigen.

2. Hoe kunt u zich aanmelden?
Het aanmeldingsformulier dient volledig ingevuld te worden en moet zijn ondertekend door uw
voorzitter en secretaris. U kunt het aanmeldingsformulier met de bijlage met administratieve
gegevens toezenden aan:
SGL, p.a. Missie Nederland, t.a.v. Peter de Leeuw, Hoofdstraat 51, 3971 KB Driebergen

Mocht u beschikken over een eigen klachtenregeling, in welke vorm dan ook, dan wordt u dringend
verzocht hiervan een kopie mee te sturen. De SGL kan zo nagaan hoe beide regelingen zich tot
elkaar verhouden en neemt hierover indien nodig contact met u op.
Ook leggen wij een overzicht aan van bestaande (interne) klachtenregelingen, hun werkingssfeer en
hun contactadressen in verband met doorverwijzing vanuit het meldpunt.

3. Wie beslist over het deelnemerschap?
Het bestuur van de SGL beslist over de toekenning van het deelnemerschap. Wanneer uw
aanmeldingsformulier compleet is (en ook de bijlage volledig is ingevuld), ontvangt u van ons een
schriftelijke bevestiging van uw SGL-deelnemerschap. Alleen in uitzonderingssituaties zal het
bestuur vooraf een gesprek aanvragen met een kandidaat-deelnemer. Eventuele aanvullende
afspraken worden opgenomen in de bevestigingsbrief.

4. Wat kost het deelnemerschap?
U betaalt eenmalig € 25,- inschrijfgeld. De hoogte van de jaarlijkse deelnemersbijdragen vindt u in
bijgevoegde 'Regeling Deelnemersbijdragen'. Het bestuur heeft de bedragen bewust laag gehouden
om aansluiting voor iedere organisatie en gemeente mogelijk te maken.
De bijdrage voor het eerste jaar loopt vanaf het kwartaal waarin u zich aanmeldt. U betaalt dus
bijvoorbeeld ½ of ¾ van de jaarlijkse bijdrage.
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5. Hoe wordt bekend dat u SGL-deelnemer bent geworden?
Na aanmelding ontvangt u van ons informatie om het SGL-meldpunt bekend te maken onder uw
gemeenteleden, stafmedewerkers en/of vrijwilligers.
Uw naam wordt daarnaast worden opgenomen op een lijst op onze website zodat duidelijk is wie
zich wel of niet als deelnemer hebben aangesloten.
U kunt via uw eigen communicatiekanalen de informatie over uw aansluiting bij de SGL verder
bekend maken.

6. Redenen van beëindiging van deelnemerschap
Het deelnemerschap van uw kerk, gemeente of organisatie kan om de volgende redenen worden
beëindigd:
a. Uw kerk, gemeente of organisatie houdt op te bestaan of gaat fuseren. Deelnemersbijdrage
is verschuldigd tot het einde van het lopende jaar.
b. U wordt deelnemer van een andere toetsende of toeziende organisatie en daarbij is het SGL
deelnemerschap overlappend of ondergeschikt geworden. Deelnemersbijdrage is
verschuldigd tot het einde van het lopende jaar.
c. De wet schrijft voor dat uw organisatie aangesloten moet zijn bij een daarvoor
geautoriseerde klachtencommissie. Deelnemersbijdrage is verschuldigd tot het einde van
het lopende jaar.
d. Het bestuur heeft besloten dat deelnemerschap van de SGL niet zinvol is.
Opzegging van het deelnemerschap moet uiterlijk op 1 december van het lopende kalenderjaar bij
het bestuur gemeld zijn. De opzegging gaat dan per 1 januari van het volgende kalenderjaar in.
Opzegging dient altijd schriftelijk te worden gedaan in een brief gericht aan het bestuur van de
SGL, ondertekend door het bevoegd gezag. Het recente adres van de secretaris van de SGL kunt u
opvragen via het reactieformulier op de website www.sgl-platform.nl .

Vragen?
Neemt u gerust contact op met het bestuur via het contactformulier op de website
www.sgl-platform.nl
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