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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 de transitie
naar een duurzame en olie-onafhankelijke kunstenpraktijk in een
stroomversnelling brengen.
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/raad van bestuur om te
onderzoeken hoe de eigen ecologische impact kan verkleind worden.
2. Het verzamelen van een aantal milieu-indicatoren om een CO2 berekening
mogelijk te maken.
3. Het aanstellen van een aanspreekpunt ecologie binnen de organisatie
4. Het opstellen van een jaarlijks actieplan met concrete doelstellingen
(gekoppeld aan de indicatoren)
5. Betalen van een jaarlijkse bijdrage aan Greentrack Gent vzw gebaseerd op
de tewerkgestelde VTE. Uitgangspunt is 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 aangeboden binnen
Jonge Sla (checklist, goede praktijken, opleiding Eco-coach, regionaal EcoTeam
impactberekening)
- Een berekening van de CO2-uitstoot op basis van de ingeleverde indicatoren
- Een aanbod van vormingsessies voor de Gentse kunstensector (rond techniek,
communicatie, milieuzorg, …)
Als de organisatie de 5 punten uit de engagementsverklaring heeft uitgevoerd
krijgt van deze van Greentrack:
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- Een artistieke versie van het Greentracklogo die op een zichtbare plaats in het
gebouw kan worden aangebracht.
- Toestemming om gedurende een jaar het Greentracklogo te gebruiken in
externe en interne communicatie.
- De mogelijkheid om deel te nemen aan gezamenlijke Greentrack-acties
(bijvoorbeeld overleg met de stad Gent over gebouwbeheer of openbaar
vervoer).
- De bekendmaking van de organisaties met een Greentracklogo via een de pers
- Naamsvermelding in de brede communicatie van Greentrack, onder andere via
de stad Gent
- Deelname aan de twee Algemene Vergaderingen per jaar waar de grote lijnen
van het project gezamenlijk worden ingevuld.
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