
 

  

Federatie van gehandicapten- 

Organisaties in Limburg 

 
 Inschrijfformulier/ wijzigingsformulier 

 



 

 FGL voor elkaar  

2 

 

De meerwaarde van een inschrijving bij FGL?  

 

 

FGL is de Limburgse Provinciale koepelorganisatie van en voor organisaties 

van mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoeningen.  

FGL behartigt de belangen van de aangesloten, autonome lid-organisaties en 

hun achterban.  

 

De meeste organisaties werken als provinciale en/of regionale 

patiëntenorganisatie, als Gehandicaptenplatform of als (advies)raad.  

Vrijwel alle organisaties zijn een rechtspersoon: Stichting of Vereniging. 

 

Uw aanmelding/aansluiting is belangrijk om de collectieve belangen te 

behartigen, waarop alle lid-organisaties zich richten.  

Daarbij is het lidmaatschap van de FGL gratis, al onze lid-organisaties blijven 

autonoom in de richting van hun eigen leden/ werkgroepen, activiteiten en 

achterban (FGL zal nooit de achterban benaderen, zonder hun medeweten of 

medewerking). FGL wil de lid-organisaties helpen bij het uitoefenen van hun 

doelen/taken/activiteiten en is daarmee dienstbaar aan de lid-organisaties. 

 

FGL streeft naar gelijkwaardig en volwaardig burgerschap, voor iedereen! FGL 

helpt actief mee aan het realiseren van een inclusieve samenleving in 

Limburg.  

 

FGL biedt de lid-organisaties een digitaal platform, waar u zich kunt 

presenteren/profileren/positioneren als een organisatie die één of meerdere 

doelgroepen vertegenwoordigd. In de toekomst kan de website van FGL 

gebruikt gaan worden om een eigen activiteitenagenda en nieuwsberichten te 

publiceren/communiceren met uw achterban of potentiële achterban of de 

omgeving van deze achterban.  

 

 

 

Daarom opereren wij onder ons motto: 'Voor elkaar!' 

 

 

FGL is partner van Burgerkracht Limburg en lid van IederIn. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens FGL 

Peter Michels 

Voorzitter 

 

https://www.burgerkrachtlimburg.nl/
https://iederin.nl/
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Aanmeldingsformulier/ wijzigingsformulier 

 

Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg  

 

Naam organisatie  

 
 

Secretariaat en/of contactpersoon 
 

Functie contactpersoon 

 

Bezoekadres (voor zover van toepassing) 
Postcode/plaats 

 
 
 

Postadres 
Postcode/plaats 

 
 

 

Mailadres (Secretaris of contactpersoon)  
 

Mailadres (algemeen)  
 

Telefoonnummer  
 

Mobielnummer  

 

KvK nummer  

ANBI  

Uw Website 
 

 
 
 

Korte beschrijving van uw organisatie voor 
plaatsing op onze website 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Hartelijk Dank voor uw inschrijving, het versterkt onze gezamenlijke 

belangen. 

Formulier kunt u sturen naar ons postadres 

of via mailadres: secretaris@fgl-limburg.nl  

 

 

mailto:secretaris@fgl-limburg.nl
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Postadres:  

Prins Clausstraat 40, 5953NE Reuver 

Bezoekadres:  

Mercator 1, 6135 KW Sittard 

Telefoon: 06 18129438 

KvK: 40176625  

E-mail: info@fgl-limburg.nl  

Website: www.fgl-limburg.nl 

FGL heeft een ANBI-status 

 

mailto:info@fgl-limburg.nl
http://www.fgl-limburg.nl/

