Als leden van de coöperatie GLOEI onderschrijven wij deze missie.

kennisverrijking (onderwijs).

zien dat verduurzaming leidt tot business (ondernemers), een beter leefklimaat (burgers) en

Door de realisatie van concrete projecten wordt de missie van GLOEI tastbaar. Deze projecten laten

CONCRETISEREN

aanwezige kennis vermenigvuldigd en ontstaat er inspiratie voor nieuwe, gezamenlijke initiatieven.

vakmanschap inbrengen en van elkaars kennis en vakmanschap gebruik maken. Hierdoor wordt de

GLOEI draait om kennisdeling op het gebied van duurzaamheid. Iedereen kan zijn kennis en

LEREN & INSPIREREN

zodat er betrokkenheid ontstaat.

dynamiek krijgen die ze verdienen. Binnen GLOEI wordt het uitwisselen van kennis gestimuleerd,

inspireren. GLOEI zorgt ervoor dat projecten ondersteund worden en dat duurzame initiatieven de

GLOEI behelst een proces van sociale innovatie, waarin betrokkenen van elkaar leren en elkaar

ONDERSTEUNEN & AANJAGEN

elkaar én in het netwerk, is hierbij leading.

mensen betrekken en enthousiasmeren om mee te denken over hun toekomst. Het vertrouwen in

Onderzoek. GLOEI gaat voor maatschappelijke zichtbaarheid en betrokkenheid. GLOEI wil

GLOEI wil de Vijf O's met elkaar verbinden: 'Van Onderop', Ondernemers, Onderwijs, Overheid en

VERBINDEN

gewaarborgd en zal er een gevoel van trots ontstaan binnen de gemeenschap én GLOEI.

waarin deze plannen kunnen wortelen. Hierdoor wordt verduurzaming op lange termijn

en concepten om hun leefomgeving te verduurzamen. GLOEI zorgt voor een vruchtbare bodem

GLOEI is een initiatief dat vanuit de samenleving zélf is ontstaan. Burgers komen zelf met ideeën

ZELFSTURING

aan de hand van de volgende uitgangspunten:

Deze missie streven wij na

“Een innoverend kennisplatform
dat wer kt aan een duur zame
en leefbare toekomst voor onze wereld”

Rabobank: NL60RABO0179994115

bijgevoegd downloaden via onze website.

GLOEI. Op deze overeenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden kunt u, indien niet

mislukt, of door de klant of de bank van de klant wordt gestorneerd, dan ontslaat dit de klant niet van de betalingsverplichting aan

boeken van de incasso binnen een termijn van 30 kalenderdagenna de datum van verwerking. Indien de automatische incasso

Zowel de klant, ten laste van wiens rekening is geïncasseerd, als de bank van deze klant hebben de mogelijkheid tot het terug-

Ondertekend voor akkoord, handtekening ________________________

maatschap aan GLOEI, Coöperatie (ua) van onderstaand. bank- / gironummer (IBAN): _____________________________________

Verklaard bij deze dat GLOEI per datum: ________________ is gemachtigd, te incasseren het openstaande saldo voor het lid-

Telefoonnummer contactpersoon:

Email contactpersoon:

Postcode, plaats:

Straat, huisnummer:

( Bevoegd te handelen en handelend namens bedrijf: )

Ondergetekende, naam contactpersoon:

Welk lidmaatschap wenst u? (zie andere kant formulier)

uw jaarlijks lidmaatschapsgeld.

KVK: 57167338 | BTWnummer: 852465737

www.gloeipeelenmaas.nl | info@gloeipeelenmaas.nl | 077-3066366

Dit formulier opsturen naar GLOEI. Met dit formulier
kunt u GLOEI machtigen voor automatische incasso van

Gloei | Kennisplatform Peel en Maas | Roggelseweg 2 | 5911 BP | Helden

INCASSOMACHTIGING
Formulier voor machtigen voor automatische incasso.

Een uitgebreid netwerk aanbieden van
specialisten op het gebied van duurzaamheid

Persoonlijke stem (1) in de ledenvergadering

Lobbyen richting overheid bij
duurzaamheids vraagstukken

Gebruik maken van de GLOEI-denktank

Toegang tot GLOEI-NING: Het interne communicatie
kanaal van GLOEI

Uitnodiging tot meepraten over relevante projecten

Uitnodiging voor keukentafelgesprekken

geniet u diverse voordelen zoals:

Zo zal GLOEI:

Een denktank zijn

men. Als MKB-ondernemer of particulier bent u lid van de coöperatie en

en fungeert als aanjager voor innovatieve ideeën.

Korting op inspiratietrektochten,
workshops en beurzen

Word vriend van GLOEI en help daarmee u eigen omgeving te verduurza-

GLOEI deelt kennis over duurzaamheid, verbindt initiatieven met elkaar

Helpen bij het uitvoeren van
uw duurzaamheidsprojecten

LID WORDEN

WAT BETEKENT GLOEI VOOR U?

dustrie, MKB en agrarische sector), het onderwijs, particulieren, de over-

sen bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (o.a. bouw, in-

met verduurzaming aan de slag te gaan. Deze enthousiaste groep men-

ben kun krachten gebundeld, kennis gedeeld en elkaar geïnspireerd om

geledingen van de samenleving met een passie voor duurzaamheid, heb-

zaming van de lokale omgeving en de leefomgeving. Mensen uit alle

GLOEI is een innoverend kennisplatform dat zich inzet voor de verduur-

WORD LID VAN GLOEI!

tel. 06 3023 0029, of mail naar info@gloeipeelenmaas.nl.

contact opnemen met coördinator Henriëtte Stroucken,

Voor meer informatie kunt u

Meer informatie?

via automatische incasso, met 1 maand opzegtermijn voor einddatum.

derdelen van de diensten die GLOEI aanbiedt. Betaling geschiedt per jaar

Afhankelijk van uw lidmaatschap heeft u toegang tot meer of minder on-

tBedrijf (151+ fte), verenigingen, stichtingen op aanvraag.

tBedrijf (21-150 fte): €750,- excl. BTW

tBedrijf (2-20 fte): €299,- excl. BTW

t;;P, eenmanszaak: €175,- excl. BTW

tParticulierlidmaatschap: €17,50 excl. 21% BTW

waarde in geld die u per jaar bijdraagt als lid van GLOEI:

de GLOEI-coöperatie is dan ook: GLOEI brengt actieve leden meer dan de

En dat brengen we in de praktijk waar mogelijk. Het uitgangspunt van

´delen is het nieuwe hebben´

