GREENTRACK GENT VZW - LIDMAATSCHAP
Greentrack Gent vzw is de denk- en doetank van de Gentse cultuursector die door uitwisseling en experiment bouwt
aan een volhoudbare toekomst. Via een platform, een charter en een aanbod van activiteiten wil Greentrack Gent
vzw de transitie naar een duurzame en olie-onafhankelijke cultuurpraktijk in een stroomversnelling brengen.
De leden van Greentrack Gent vzw engageren zich om als organisatie samen met de andere leden te bouwen aan
een volhoudbare toekomst.
Door het ondertekenen van dit document wenst onderstaande organisatie lid te worden van de vzw en zich te
engageren tot:

1. Een formeel engagement van het management/de raad van bestuur om te onderzoeken hoe de eigen
ecologische impact verkleind kan worden en hoe de sociale doelstellingen van Greentrack Gent vzw in de
werking kunnen worden opgenomen. (= ondertekenen van het charter en opname in het verslag van de raad
van bestuur)
2. Het verzamelen van een aantal milieu-indicatoren om een CO2-berekening mogelijk te maken: het jaarlijkse
elektriciteits- en gasverbruik en het jaarlijkse aantal kWh aan zelf opgewekte energie (indien van
toepassing). Die gegevens worden jaarlijks door Greentrack Gent vzw opgevraagd.
3. Het aanstellen van een Greentrack-contactpersoon die het aanspreekpunt is binnen de organisatie en de
verbinding met Greentrack Gent. Die persoon krijgt ook het mandaat om dit thema binnen de organisatie op
de agenda te zetten.
4. Het opstellen van een jaarlijks actieplan met concrete doelstellingen die aansluiten bij de 10
aandachtspunten voor een duurzaam beleid. (zie verder)
5. Betalen van een jaarlijkse bijdrage aan Greentrack Gent vzw, bestaande uit 50 euro per VTE (met een
maximum van 3000 euro). De betaling gebeurt op basis van factuur, eenmaal per jaar.

Greentrack Gent vzw engageert zich tot:









Ondersteuning bij het verzamelen van indicatoren, het opstellen van een actieplan, en implementatie van de
maatregelen in de eigen werking.
Het ter beschikking stellen van een aantal instrumenten (checklists, goede praktijken, opleiding Eco-coach,
analyse van de verbruikscijfers ...)
Een berekening van de CO2-uitstoot op basis van de ingevoerde indicatoren in de CO2-calculator.
Een aanbod van vormingsessies voor de Gentse cultuursector (rond gebouwbeheer, communicatie,
milieuzorg, sociale duurzaamheid, draagvlak creëren, …)
Het faciliteren van groepsaankopen, de mogelijkheid om gebruik te maken van de raamcontracten van de
stad Gent.
Het communiceren over goede praktijken van de leden op Greentrack-activiteiten en via een nieuwsbrief.
Het regelmatig samenbrengen van de leden om ervaringen uit te wisselen.
Vertegenwoordigen van de belangen van Greentrackleden in overlegfora op lokaal en bovenlokaal niveau.
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Het regelmatig aanbieden van interessante informatie via de website van Greentrack Gent en in de
nieuwsbrief, en via gerichte mailings naar de contactpersonen.

Als de organisatie de 5 punten uit de engagementsverklaring heeft uitgevoerd krijgt van deze van Greentrack:







Een artistieke versie van het Greentracklogo die op een zichtbare plaats in het gebouw kan worden
aangebracht.
Toestemming om het Greentracklogo te gebruiken in externe en interne communicatie.
Gebruik van de duurzame raamcontracten van de stad Gent die opengesteld worden voor onze leden. (mits
ondertekening van het document ‘Aanvraag tot deelname aan de gunstige aankooptarieven Stad Gent –
diverse producten’).
De mogelijkheid om deel te nemen aan gezamenlijke Greentrackacties (bijvoorbeeld overleg met de stad
Gent over gebouwbeheer of openbaar vervoer).
Naamsvermelding in de brede communicatie van Greentrack Gent.
Deelname aan de twee Algemene Vergaderingen per jaar waar de grote lijnen van het project gezamenlijk
worden ingevuld en waar genetwerkt kan worden met duurzame organisaties buiten de sector.

Naam organisatie
Adres

BTW-nummer (indien van
toepassing)
Aantal Voltijds Equivalenten
Vertegenwoordigd door
Functie
Naam GT contactpersoon
Datum en handtekening

Voor akkoord,

Getekend te Gent op

Greentrack Gent vzw, Fratersplein 7, 9000 Gent
Contact info:
eva@greentrack.be
greentrack.be/gent
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10 AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN DUURZAAM BELEID
1. We trachten ons energieverbruik zo laag mogelijk te houden en jaarlijks te verminderen. Daarvoor kiezen we voor
hernieuwbare energie, energiezuinige apparatuur, schakelen we apparatuur uit als we die niet gebruiken, trachten
we de gebouwen waarin we werken zo goed mogelijk te isoleren, sensibiliseren we gebruikers van infrastructuur en
apparatuur en nemen we waar mogelijk structurele maatregelen om de energievraag te beperken. Bij het plannen
van producties is rationeel omgaan met energie een van de ontwerpprincipes die hanteren.
2. We kiezen zoveel mogelijk voor duurzame mobiliteit en het openbaar vervoer en trachten onze bezoekers en
medewerkers daar ook toe te motiveren. Bij het vergoeden van verplaatsingen stimuleren we de duurzame keuzes.
Wanneer we toch het vliegtuig nemen, proberen we de CO2-uitstoot te compenseren.
3. Onze maaltijden en de catering die we aan artiesten en bezoekers bieden, is zoveel mogelijk vegetarisch,
biologisch en lokaal. Op verplaatsing gaan we op zoek naar gelijkaardige voeding. Het water dat we drinken en
aanbieden aan anderen, is zoveel mogelijk kraantjeswater. We ondernemen acties om voedselverspilling te
vermijden en stimuleren externe cateraars die we inhuren om dezelfde principes te volgen.
4. We proberen onze materialen zoveel mogelijk te hergebruiken en bij nieuwe aankopen rekening te houden met
duurzame productie en hernieuwbaarheid. We delen materialen en ruimtes met elkaar en anderen. Waar mogelijk
kiezen we voor producten uit Fair Trade.
5. We springen zuinig om met water en moedigen onze bezoekers aan om dat ook te doen. Waar mogelijk gebruiken
we regenwater. Om vervuiling van water te vermijden gebruiken we biologisch afbreekbare (poets)producten.
6. Om afval te beperken, werken we zo vaak mogelijk met herbruikbare bekers of glas. We zijn spaarzaam in het
drukken van promotiemateriaal en recycleren we het overige afval. Waar mogelijk composteren we groenafval.
7. We zijn ons bewust van de impact van het financiële systeem en kiezen voor een duurzame bank. Indien dit niet
mogelijk is, leggen we aan onze bank voor dat duurzaamheid een belangrijk principe is en vragen we naar ethische
bankproducten.
8. We zetten in op toegankelijkheid in de brede zin van het woord. Medewerkers, bezoekers en vrijwilligers met de
meest uiteenlopende achtergrond en beperkingen moeten zoveel mogelijk ook bij ons terecht kunnen.
9. We zetten in op sociaal-rechtvaardige volhoudbaarheid, wat tot uiting komt in het loonbeleid en een eerlijke
vergoeding van artiesten en medewerkers. We besteden aandacht aan een evenwichtige verhouding tussen werk en
gezin en aan inspraak en betrokkenheid van medewerkers en stakeholders.
10. We zijn ons bewust van onze voorbeeldrol en willen zowel in onze werking als in de artistieke praktijk waar
mogelijk inspireren tot en ons engageren voor een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving.
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Aanvraag tot deelname als Greentracklid aan de gunstige
aankooptarieven Stad Gent – diverse producten
De Directie/ Raad van Bestuur van ____________________________
Hierbij vertegenwoordigd door _______________________________
Gerechtigd om te tekenen voor de organisatie,
Vraagt hierbij formeel aan de Stad Gent om te kunnen genieten van de
prijsafspraken die de Stad onderhandelde met diverse leveranciers in het kader
van raamcontracten en groepsaankopen voor diverse producten.
Een eventuele toestemming van de Stad zal geen globale verplichting inhouden
naar de aanvragende organisatie. Eventuele verdere verbintenissen zullen per
product en per geval geconcretiseerd worden tussen de leverancier en de
organisatie.
Handtekening

In te vullen, te tekenen en door te sturen naar:
Greentrack Gent vzw
T.a.v. Eva Peeters
Fratersplein 7
9000 Gent
eva@greentrack.be
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