Basisregels PIT inspiratiegroepen
PIT organiseert de inspiratiegroepen voor u. Om dit te kunnen blijven doen, willen we een aantal
regels stellen, die er voor het grootste deel op neerkomen dat we ervan uitgaan dat de voortgang
van de groepen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is: PIT zet zich in om e.e.a. te organiseren,
groepen zorgvuldig samen te stellen en te zorgen voor inhoudelijk goede sessies, de deelnemer zet
zich in door de afspraken serieus te nemen, voor tijdige betaling te zorgen en ernaar te streven
aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten, in alle betekenissen van het woord.
Het kan voorkomen dat de datum of de locatie van een bijeenkomst gewijzigd moet worden, of dat
er een andere begeleider is. PIT streeft ernaar dergelijke wijzigingen tot een minimum te beperken
en tijdig aan te geven. In overleg kan er dan naar een oplossing gezocht worden.
Praktisch:
– Aanmelding en inschrijving
1
Aanmelding geschiedt door PIT per post/e-mail de gewenste gegevens te sturen gegevens (naam,
woonplaats, mailadres, organisatie waarvan u toezichthouder of commissaris bent en eventueel
factuuradres).
Door zich aan te melden accepteert de deelnemer deze Basisregels.
2
De aanmelding wordt definitief als PIT de inschrijving schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd.
De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
3
Indien er te veel of te weinig aanmeldingen voor een inspiratiegroep zijn, wordt een wachtlijst
aangelegd. Deelnemers die op de wachtlijst staan, worden automatisch ingeschreven voor de
eerstvolgende inspiratiegroep.
-Indeling groepen en data
Samenstelling: Minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers. Voor de definitieve samenstelling van de
groep, gaat PIT eerst na of er geen sprake is van belangenverstrengeling. Een groep kan bestaan uit
commissarissen en toezichthouders uit alle sectoren. De data voor de bijeenkomsten worden in
overleg met de groep vastgesteld. Aangezien dit gezamenlijk gebeurt, gaan we ervan uit dat alle
deelnemers zich hieraan committeren.
Als na aanmelding blijkt dat het voor een deelnemer niet mogelijk is om deel te nemen aan een van
de groepen (vanwege belangenverstrengeling, onbereisbare locatie of het niet kunnen vinden van
een gezamenlijke datum of tijd voor de hele groep) gaat PIT in overleg met de deelnemer, waarbij
dan besloten kan worden dat de deelname beëindigd wordt of op een later tijdstip effectief kan
worden.
– Annulering van de inschrijving
Nadat de samenstelling van de groepen en de locatie definitief is bevestigd en de datum voor de
eerste bijeenkomst is vastgelegd, is annulering van de inschrijving door deelnemer nog mogelijk
onder de volgende voorwaarden:
1.
bij annulering tenminste twee weken voor aanvang van de eerste sessie van de inspiratiegroep of de
vervolgsessie wordt 50% van de bijdrage in rekening gebracht;
2.
bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste sessie van de inspiratiegroep of
van de vervolgsessies is deelnemer de hele bijdrage verschuldigd.

– Betaling
1
Na bevestiging van de aanmelding ontvangt deelnemer een factuur voor de bijdrage voor de eerste
drie sessies. Eventuele vervolgsessies van uw groep worden per keer gefactureerd. Betaling van de
factuur dient uiterlijk 21 dagen na ontvangst daarvan plaats te vinden doch uiterlijk op de dag van
aanvang van de eerste sessie van de inspiratiegroep zelf.
2
Tenzij anders aangegeven, is in de bijdrage inbegrepen: materiaal, koffie/thee, indien van toepassing
een lichte maaltijd. Overige consumpties zijn voor rekening van deelnemer.
3
Indien deelnemer om welke reden dan ook niet op (een deel van) de overeengekomen data
aanwezig kan zijn, dient hij/zij PIT hier vóóraf schriftelijk (per email) van op de hoogte te stellen. Na
tijdige (minimaal twee weken van te voren) ontvangst door PIT van de schriftelijke afzegging, kan PIT
mogelijk in overleg op zoek gaan naar een vervangende datum voor de inspiratiegroep. Restitutie van
de deelnamebijdrage is niet mogelijk.
– Certificaat
Als de deelnemer de eerste cyclus van drie sessies heeft bijgewoond, ontvangt hij/zij, indien gewenst,
na afloop een certificaat van deelname. Hierop wordt ook het aantal PE punten vermeld. Aan dit
certificaat kan deelnemer geen rechten ontlenen.
– Vertrouwelijkheid
Zowel de begeleiders vanuit PIT als de deelnemers zijn tijdens en na beëindiging van de reeks
inspiratiesessies gehouden aan vertrouwelijkheid van al datgene wat hen gedurende de uitvoering
van de sessies ter kennis komt. Het gaat hierbij om informatie waarvan de deelnemer het
vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.
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