HET GREENTRACK CHARTER
Greentrack wil de voetafdruk van de kunstsector verkleinen. Naast Gent, Brussel, Kortrijk en Brugge is er ook in
Antwerpen een transitienetwerk om binnen de Antwerpse cultuursector de omslag naar een duurzame maatschappij te
realiseren.
Ondergetekende (naam verantwoordelijke) ……………………………………………………………
bevestigt dat de organisatie deel wil uitmaken van het Green Track netwerk en ondertekent met toestemming van het
management / de raad van bestuur.
…………………………………………………………… (naam organisatie) engageert zich om volgende stappen te
realiseren:
1. verkrijgen van een akkoord van het management / de raad van bestuur om de eigen voetafdruk te verkleinen in alle
geledingen van de werking;
2. aanstellen van een aanspreekpunt en verzamelen van expertise rond duurzaamheid binnen de organisatie;
3. verzamelen van een aantal milieu-indicatoren om de voetafdruk van de organisatie te kunnen berekenen;
het opstellen en uitvoeren van een actieplan met halfjaarlijkse doelstellingen;
4. het delen van kennis en deelnemen aan de (thematische) ontmoetingsmomenten;
5. meewerken aan het sensibiliseren van het publiek.
en krijgt hierdoor toegang tot de volgende tools:
✓

Er wordt vier keer per jaar een werkoverleg gehouden waarbij (indien mogelijk) ten minste 1
medewerker van elke organisatie aanwezig is.
Tijdens deze (online)vergaderingen bekijken wij o.a. de voortgang van de individuele actieplannen,
leren wij van elkaars ervaringen en wordt 1 thema dieper uitgelicht. Ecofest plant hiervoor de datum en locatie in
en stelt het thema vast. De verdere inhoud wordt door de leden zelf gedragen.

✓

Jullie stellen, elk voor jullie eigen instelling, halfjaarlijks een actieplan op. Hierover krijgen jullie van
elkaar feedback en extra input. Ook worden de actieplannen door Ecofest nagezien en bekeken op
overlappingen. Mogelijkheden voor groepsaankopen/acties worden daarna per mail of tijdens het
werkoverleg besproken.
In het halfjaarlijkse actieplan stellen jullie zelf SMART doelen op voor de volgende onderdelen: energie, water,
materialen, mobiliteit, voeding en drank, onderhoud, drukwerk en communicatie.

✓

In jullie mailbox ontvangen en delen jullie periodiek praktische info, nieuwe tools en kennisdocumenten
rondom duurzaamheid. Is er bijv. binnen jouw organisatie een nieuwe ontwikkeling m.b.t. duurzaamheid? Stuur
een kort mailtje naar de medeleden.

✓

Ecofest komt eenmalig langs op jullie locatie om te zien waar jullie staan op vlak van duurzaamheid.

✓

Jullie worden vermeld op de Greentrack Antwerpen-website.

✓

Jullie mogen gebruik maken van het Greentrack-logo in jullie communicatie.

Charter opgemaakt op (datum) …………………………… te (plaats) ……………………………………

handtekening …………………………………………………………………………………………………
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