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Engagementsverklaring nieuwe partner 
Welkom bij Sibe1! Fijn dat ook jij gelooft in Samen Is BEter! 

Betrokken actor 

Adres 

Verantwoordelijke 

Contactpersoon 

Contactgegevens 

1 De Koepel is de naam van onze vzw, Sibe of Samen is BEter  is de commerciële naam gericht naar onze 
verschillende doelgroepen. 

Invullen van het 
document

Versturen naar 
info@samenisbeter.be

Beslissing rvb de Koepel 
vzw

Ondertekenen 
engagementsverklaring

Gelieve deze pdf in te vullen via alle tekstvakken 
Gelieve deze pdf te ondertekenen via adobe - 'Meer gereedschappen' - 'Certificaten' - 'Digitaal ondertekenen'.
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Kandidaatsdossier (in te vullen door de geïnteresseerde partner) 
Datum opmaak: _______________ 

De actor  
☐ Werd benaderd  door de projectcoördinator met vraag tot deelname
☐ Stelde zelf de vraag tot deelname
☐ Werd benaderd door een partner  uit ons consortium met vraag tot deelname

De actor behoort tot 
☐ Zorgsector
☐ Welzijnssector
☐ Aanvullende sector. Specifieer: _____________________

Het engagement van de actor situeert zich op; specifieer 
☐ Menselijk vlak (bv. personeel);
☐ Inhoudelijk vlak (bv. inbreng expertise, draaiboeken, projecten);
☐ Materiaal vlak (bv. folders, vergaderruimtes);
☐ Financieel vlak (bv. prefinanciering).
☐ Andere: ___________________________

De actor 
☐ Zal actief deelnemen aan de werkgroepen
☐ Zal niet-actief deelnemen aan de werkgroepen

Andere belangrijke informatie: 

Beslissing  van de raad van bestuur
☐ Akkoord dat de actor toetreedt tot ons consortium  engagementsverklaring wordt
ondertekend
☐ Niet akkoord dat de actor toetreedt tot ons consortium; reden: ______________________
☐ De RvB is van mening dat er nog meer informatie nodig is om een beslissing te kunnen nemen;
ontbrekende info: ______________________________________

Datum + handtekening: _______________ 
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Engagementsverklaring 
Door ondertekening van deze verklaring verklaren wij (ondertekenden) als vertegenwoordiger van 

………………………………………………………………………………………………………………….. ons akkoord met de visie, 

strategische en operationele doelstellingen van de Koepel vzw. 

Als actor engageren wij ons om tijdens de loop van dit chronic care pilootproject in de regio Torhout-

Oostende-Veurne bij te dragen aan  dit project  op de wijze zoals beschreven in bijgevoegd en goedgekeurd 

kandidaatsdossier.  

Bijkomend geven we toestemming aan de Koepel vzw om online materiaal dat beschikbaar gesteld wordt 

via onze website met URL adres: _______________________________________________________ gratis 

te dupliceren en te gebruiken voor doeleinden gerelateerd aan het pilootproject.  

Naam en adres  actor  

Naam en functie 
ondertekende(n) 

Datum en plaats 

Handtekening(en) 

Het ingevulde formulier kan u ons digitaal terugbezorgen via info@samenisbeter.be. 
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