Verordening Opleidingen & Licenties
GV Pro Patria Zoetermeer staat voor een goed opgeleid technisch kader om,
binnen een veilige omgeving en op verantwoorde wijze, haar lessen te kunnen
aanbieden.
Conform de doelstelling zijn/worden met alle lesgevers/trainers (technisch
kader) overeenkomsten gesloten, en worden zij in staat gesteld door het volgen
van (bij)scholing(en) en activiteiten, hierna te noemen ‘opleiding(en)’, hun
kennisniveau actueel en hun licenties geldig te houden. De structuur en werkwijze
rondom de functie lesgever/trainer is/wordt vastgelegd in de Regeling
Personeelszaken.
Ook potentieel technisch kader, zijnde assistentie voor lesgevers/trainers – en de
doorstroming daarvan – is onontbeerlijk voor de vereniging. Hiervoor is een
separate Regeling Assistenten van kracht. Daarnaast treedt GV Pro Patria
Zoetermeer op als KNGU Opleidingscentrum.
De Verordening Opleidingen & Licenties luidt als volgt:
Artikel 1 Reikwijdte
Leden van de vereniging kunnen een financiële vergoeding krijgen voor het
volgen van een opleiding, die technisch en/of organisatorisch aansluit bij hun taak
binnen de vereniging.
Artikel 2 Vereisten
Voor vergoeding komen in aanmerking:
a) KNGU erkende opleidingen,
b) in overleg andere, mits relevant zijnde, opleidingen,
c) licentie- en overige van toepassing verklaarde kosten.
Artikel 3 Vergoedingswijze
Voor (volledige) vergoeding van de (opleidings)kosten is vereist dat:
a) de opleiding met succes wordt afgerond,
b) de taak binnen de vereniging nog (een bepaalde termijn hierna) steeds
wordt uitgevoerd EN
c) de declaratie binnen een redelijke termijn wordt ingediend.
Artikel 4 Wijze van vergoeden
De vergoeding is mogelijk op twee manieren, afhankelijk van duur, type en
kosten van de opleiding:
a) In één keer achteraf, direct na declaratie (genaamd directe vergoeding).
b) In een vastgesteld aantal termijnen achteraf (genaamd
termijnvergoeding).
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Bij opleidingen, vallend onder 4-b (termijnvergoeding), is voorafgaande
toestemming van het bestuur vereist. Desgewenst is tevens een voorschotregeling
mogelijk, die in een aparte overeenkomst wordt vastgelegd.
Artikel 5 Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden voor opleidingsactiviteiten van de betrokken
opleidingsinstituten worden mede in acht genomen bij de toepassing en
uitvoering van deze verordening.
Artikel 6 Afwijking
In incidentele gevallen en/of bij zaken waarin deze verordening niet voorziet kan
zo nodig van het hierboven gestelde afgeweken worden.
Artikel 7 Uitvoeringsregeling
Een nadere specificatie en de werkwijze van de Verordening Opleidingen &
Licenties is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Opleidingen & Licenties.
Wijzigingen in de uitvoeringsregeling zijn pas van kracht na goedkeuring door
het bestuur.
Artikel 8 Slotbepaling
De inhoud van deze verordening en van de uitvoeringsregeling dient, met name
bij de begeleiders, algemeen bekend te zijn. De vereniging draagt zorg voor de
bekendmaking door verspreiding van zowel verordening als uitvoeringsregeling
onder alle lesgevers/trainers.
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 17 november 2016
te Zoetermeer.
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