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INFORMATIE MBO-INSTELLING

ar

Het aanvraagformulier dient in beginsel ondertekend te worden door de voorzitter dan wel een lid van het
College van Bestuur (verder te noemen CvB) van de aanvragende mbo-instelling. Regieorgaan SIA biedt in
voorkomende gevallen de mogelijkheid om het aanvraagformulier door een ander persoon te laten
ondertekenen, mits vooraf of bij het indienen van een subsidieaanvraag éénmalig een bewijs wordt
bijgevoegd dat deze persoon hiertoe door het CvB is gemandateerd.

pl
a

De voorwaarden die worden gesteld aan het bewijs zijn:
•
een rechtsgeldig document waaruit de mandatering blijkt;
•
de persoon (naam en functie) dan wel personen met het verleende mandaat;
•
de periode van geldigheid van het mandaat;
•
het rechtsgeldige document dient voorzien te zijn van een naam en handtekening van het CvB dan
wel een aanbiedingsbrief ondertekend door het CvB aan Regieorgaan SIA waarin verwezen wordt
naar het rechtsgeldige document.

Mbo-instelling
Naam
Plaats

College van Bestuur
☐ Man

☐ Vrouw

el
d

Geslacht

ex
em

Daarbij dient het CvB het onderstaand mandateringsformulier (éénmalig) volledig in te vullen en te
ondertekenen.

Achternaam
Voorletters

or
be

Tussenvoegsel
Handtekening
Datum

Vo

Aangeleverde document(en)
☐ Procuratiereglement

☐ Mandaatbesluit

☐ Registratie Volmachtregister

☐ Uittreksel KvK (incl. overzicht gevolmachtigden)

☐ Volmachtregeling

☐ Anders, namelijk ……………………………………..

☐ Procuratie (als onderdeel van bestuurs- en beheersreglement)

Indien de mandatering aan een functie gekoppeld is, dient ook duidelijk te zijn welke persoon deze functie
vervult.
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GEMANDATEERDE(N)

De gemandateerde verleent hierbij toestemming om opgenomen te worden in het Mandaatregister van
Regieorgaan SIA. De aangeleverde gegevens zullen uitsluitend door Regieorgaan SIA worden gebruikt voor
het mandaatregister. In het geval van meerdere mandateringen, gelieve onderstaande te kopiëren.

Geslacht

☐ Man

☐ Vrouw

pl
a

Achternaam
Voorletters
Tussenvoegsel

Periode van geldigheid
mandatering
Handtekening
Datum

ex
em

Functie
Faculteit
(indien van toepassing)

ar

Gemandateerde

Vo

or
be

el
d

Bij uitdiensttreding graag doorgegeven aan Regieorgaan SIA. Bij indiensttreding dient er een nieuw
mandateringsformulier ingediend te worden.
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