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GREENTRACK CHARTER 
 

 

 

1. SITUERING  
 
Een aantal spelers uit de Kortrijkse kunstensector hebben de wens uitgesproken 
om op vlak van duurzaamheid en ecologie een gezamenlijk initiatief te nemen. 
Via samenwerking en uitwisseling van expertise willen ze het ecologische gehalte 
van de sector verhogen en de voetafdruk verkleinen. Het Kortrijkse initiatief ent 
zich op Green Track, een traject dat startte vanuit de Gentse kunstensector en 
intussen ook bestaat in Leuven, Antwerpen en Brussel. Green Track Kortrijk 
wordt geleid door Steven Vromman, in nauwe samenwerking met de betrokken 
organisaties en Stad Kortrijk. 

2. PLAN VAN AANPAK 
  
Wie het Green Track Charter ondertekent, zal de volgende stappen ondernemen: 
 

 
1. Onderzoeken hoe de ecologische impact van de organisatie kan verkleind 

worden 
2. Aanstellen van een aanspreekpunt ecologie binnen de organisatie. Deze 

persoon (of een vervanger) is aanwezig op de overlegmomenten van 
Green Track en zorgt zo mee voor een gedragenheid van de beslissingen 
die aldaar genomen worden.  

3. Verzamelen van een aantal milieu-indicatoren om een CO2-berekening 
mogelijk te maken.  

4. Opstellen van een actieplan met jaarlijkse doelstellingen (gekoppeld aan 
de bovengenoemde indicatoren). 

5. Betalen van een bijdrage gebaseerd op het aantal VTE. Uitgangspunt is 50 
euro per VTE met een maximum van 3000 euro. De betaling gebeurt vóór 
1 april 2014.  

 
 
RETURN 
 
De organisaties die het charter ondertekenen kunnen beroep doen op: 
 
- Ondersteuning bij de ontwikkeling van het verzamelen van gegevens, het 
opstellen van een actieplan, de implementatie in de eigen werking.  
- Een aantal instrumenten aangeboden binnen Jonge Sla (checklist, delen van 
kennis van goede praktijken, opleiding Eco-coach,  impactberekening). 
- Een berekening van de CO2-uitstoot op basis van de indicatoren. 
- Een aanbod van vormingsessies die werden uitgewerkt voor de kunstensector 
(rond techniek, communicatie, milieuzorg, …). 
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De organisaties die komen tot een concreet actieplan krijgen: 
 
- de toestemming om gedurende een jaar het logo van Green Track te gebruiken 
in externe en interne communicatie 
- de mogelijkheid om deel te nemen aan gezamenlijke Green Track-acties 
(bijvoorbeeld overleg met de stad Kortrijk over gebouwbeheer of openbaar 
vervoer). 
- een uitnodiging voor het jaarlijks persmoment bij een van de deelnemende 
huizen, waar de realisaties in de bloemetjes worden gezet en de lijst van erkende 
organisaties wordt bekend gemaakt. 
- naamsvermelding in de brede communicatie van Green Track 
- de mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijkse vergadering van alle Green 
Track-organisaties waar de grote lijnen van het project gezamenlijk worden 
ingevuld. 
 
 
Naam organisatie  

 
Adres 
 

 
 
 

BTW nummer (indien van 
toepassing) 

 

Aantal Voltijds 
Equivalenten 

 

Vertegenwoordigd door  
 

Functie  
 

Datum en handtekening Voor akkoord, 
 
 
 
 
 

 
Ondertekende document op te sturen naar: 
Festival van Vlaanderen Kortrijk 
Conservatoriumplein 1 
8500 Kortrijk 
 
 
 
info: info@greentrack.be  Steven Vromman 0486 07 26 06 


