
INSCHRIJFFORMULIER SKL  (STICHTING KWALITEITSKRING LIMBURG)  
De Stichting Kwaliteitskring Limburg, verder te noemen SKL, is een netwerk voor mensen die 
binnen hun werk kwaliteit centraal hebben staan. De leden binnen de kwaliteitskring zijn zeer 
divers: van kwaliteitsmanagers tot kwaliteitsadviseurs, van directeuren tot productieleiders, 
van grote bedrijven tot eenmanszaken. 
Het lidmaatschapsgeld bedraagt voor het seizoen 2017/2018 voor het 1e lid van een 
organisatie €165,00 excl. BTW. Een 2e lid betaalt gedurende het eerste jaar slechts €82,50 
excl. BTW. Het lidmaatschapsseizoen loopt van september tot september. Opzegging van 
lidmaatschap dient te geschieden 2 maanden voor afloopdatum van het seizoen. 

De kwaliteitskring biedt u hiervoor: 

 minstens zes kringbijeenkomsten met een kwaliteitsthema. Deze bijeenkomsten
vinden meestal plaats op de vrijdagmiddag. Een kringbijeenkomst kan de vorm
hebben van een seminar, een workshop en/of een bedrijfsbezoek. Er is altijd
ruimte om te netwerken.

 een slotbijeenkomst in juni waar de evaluatie plaatsvindt van het afgelopen
seizoen en de plannen voor het nieuwe seizoen worden gepresenteerd.

 informatie over de kringbijeenkomst en diverse mailings/nieuwsbrieven van de
Stichting Kwaliteitskring Limburg.

 de mogelijkheid om korting te krijgen op diverse activiteiten en opleidingen.
Als u zich wilt aanmelden, vul dan a.u.b. de onderstaande gegevens in blokletters in. 
Waar mogelijk uw keuze aankruisen. Graag het formulier volledig ingevuld sturen naar: 
Secretariaat Stichting Kwaliteitskring Limburg t.a.v. Marianne van Iersel / Postbus 474 / 
6040 AL Roermond, e-mail: skl@lwv.nl 

Bedrijfsgegevens: 
Naam bedrijf : __________________________ Adres: ___________________________ 
Postadres: __________________________ Plaats: ___________________________ 
Postcode: __________________________ Telefoon:_________________________ 
Plaats:  __________________________ Fax: ___________________________ 
Aantal medew.__________________________ E mail: ___________________________ 

Hoofdactiviteit en sector bedrijf: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Heeft uw bedrijf een kwaliteitszorgcertificaat? nee  ja nl: _____________________ 

Persoonlijke gegevens: 
Naam:  ___________________________  Evt. Titel: ______________________ 
Voornaam: ___________________________  Telefoon: ______________________ 
Straat:  ___________________________  Postcode: ______________________ 
Plaats:  ___________________________ E mail:  ______________________ 

Functie: ___________________________ Geslacht:  man   vrouw 
Geboortedatum: _________________________ 

Voornaamste taken en eventuele specialismen op kwaliteitsgebied 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Dank u voor het invullen van het formulier 
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