
rki vereenkomst tussen vzw BIG en VZW

Tussen enerzijds

Vzw BIG (Business lmprovement District Gent), met commerciële benaming PUUR GENT, te 9000
Gent, Botermarkt L, ondernemingsnr. 0630,602.344, vertegenwoordigd door mevrouw Sofie Bracke,

voorzitter.

En anderzijds vzw Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van de Stad Gent (KVGDG), Onderstraat
22,te9OOO Gent, ondernemingsnr.0409.681.379, vertegenwoordigd door de heer Geert Maes,
opperdeken, hierna genoemd de'Opperdekenij'.

WORDT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. - Voorwerp
Vzw BIG wenst de werking van de commerciële dekenijen via de Opperdekenij structureel te
ondersteunen.
Vzw BIG wil zo samen met de Opperdekenij, de commerciële dekenijen en het specifieke aanbod
buiten de Gentse sfeergebieden onderscheiden door in te zetten op een verweving van unieke
winkels, ketens en horeca met een buurtverzorgend karakter.

Artikel2. - Duur
De overeenkomst wordt afgesloten voor de periode 2020 tot en met 2025. Jaarlijks door beide
partijen opzegbaar, ten laatste op 1 oktober van het voorgaande jaar.

Artikel 3. - Verplichtingen in hoofde van de Opperdekenij
De Opperdekenij verbindt zich ertoe:
- aangesloten dekenijen administratief te ondersteunen;
- projecten op te nemen en te ondersteunen, voor zover deze het specifieke karakter van de

Opperdekenij onderschrijven en versterken;
- een uniek aanspreekpunt te vormen voor en als contact te fungeren tussen vzw BIG en de

dekenijen;
- advies te geven aan vzw BIG over alles wat het dekenijleven aanbelangt;
- bijzondere aandacht te besteden aan de ambitie van de Stad om een kindvriendelijke stad te zijn;
- een partner te zijn in het beleid van de Stad op vlak van duurzaamheid, klimaatneutraliteit en

duurzame mobiliteit;
- vzw BIG als ondersteunende overheid de nodige zichtbaarheid te geven via logovermelding op

diverse dragers, ook online en op social media;
- bij te dragen tot de uitstraling van Stad Gent buiten de stadsgrenzen;
- jaarlijks tegen L5 januari de lijst van commerciële dekenijen en handelsverenigingen, inclusief

contactpersonen, contactgegevens en rekeningnummers, op te stellen en ter akteneming over te
maken aan vzw BIG

- alle commerciële dekenijen financieelte ondersteunen, waarbij elke commerciële dekenij€2.000
per jaar ontvangt voor de jaarwerking en €1.500 indien de betrokken commerciële dekenij
minstens één activiteit per jaar organiseert ter promotie en ondersteuning van het winkelgebied.

Artikel 4. - Verplichtingen in hoofde van vzw BIG

5 1. Vzw BIG kent binnen de perken van de kredieten die de Algemene Vergadering beschikbaar stelt
aan de Opperdekenij voor haar jaarwerking gedurende de duurtijd van deze overeenkomst jaarlijks

een subsidie toe ten belope van €21.000. Dit komt neer op een ondersteuning van 6 actieve



commerciële dekenijen a rato van €3.500 per dekenij. lndien het aantal actieve dekenijen wijzigt zal

dit door de Opperdekenij ten laatste op 3L maart worden gecommuniceerd aan vzw BIG zodat een

budgettaire wijziging mogelijk is.

5 2. Vzw BIG verbindt zich ertoe om binnen de perken van de kredieten die de Algemene Vergadering

beschikbaar stelt, aan de Opperdekenij ter ondersteuning van de commerciële dekenijen die

voorkomen op de door de Opperdekenij opgemaakte lijst zoals vermeld in artikel 3, een subsidie toe

te kelrnen ten belope van:

2.000 euro als basisbedrag voor de jaarwerking

1-.500 als bijkomend bedrag indien de betrokken commerciële dekenij minstens één activiteit per

jaar organiseert ter promotie en ondersteuning van het winkelgebied.

De Opperdekenij verzamelt daartoe elk jaar tegen uiterlijk 15 februari voor alle commerciële

dekenijen buiten de sfeergebieden de nodige verantwoordingsstukken, te weten het jaarprogramma

en het activiteitenverslag van het voorgaande werkingsjaar. De Opperdekenij maakt deze stukken

tegen uiterlijk 15 maart gebundeld over aan vzw BlG, vergezeld van een advies inzake de toe te
kennen bedragen.

Het Dagelijks Bestuur van vzw BIG beoordeelt de aanvragen en het advies van de Opperdekenij, en

garandeert de storting van de toegekende subsidies rechtstreeks op de rekening van de

Opperdekenij, zoals meegedeeld in artikel 3 tegen uiterlijk L mei.

5 3. De bij de Opperdekenij aangesloten dekenijen worden beschouwd als door de Stad erkende

verenigingen, net als de Opperdekenij zelf.

5 4. De subsidie wordt door vzw BIG gestort op rekeningnummer van de Opperdekenij met nummer
BE77 67LL 1886 0942. De Opperdekenij verbindt er zich toe de Stad onverwijld op de hoogte te
brengen van de wijziging van het desbetreffende rekeningnummer.

Artikel 5. - lnhoudelijke en financiële controle
5 1. Vzw BIG heeft het recht aanvullende informatie en/of stukken op te vragen of, indien nodig, ter
plaatse de vereiste controles uit te voeren inzake de aanwending van de subsidie.

Bij verhindering van deze controle, kan vzw BIG overgaan tot terugvordering van de reeds

uitgekeerde subsidie.

5 2. Vzw BIG heeft het recht de subsidie terug te vorderen indien de financiële en inhoudelijke
verantwoordingsdocumenten niet worden voorgelegd en wanneer de subsidie wordt aangewend

voor andere doeleinden dan waarvoor ze werd toegekend.

I3. ln gevalvan fraude of valse verklaringen in hoofde van de Opperdekenij, kan vzw BIG beslissen

om de toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer toe te staan

aan de Opperdekenij.

5 4. ln geval zou blijken dat de activiteit niet gerealiseerd wordt zoals bepaald in deze overeenkomst,
kan vzw BIG ofwel de betaling van het nog verschuldigde bedrag tijdelijk of definitief opschorten,
ofwel het reeds uitbetaalde bedrag terugvorderen,

S 5. De toegekende subsidie mag door de Opperdekenij niet in pand gegeven worden aan een derde



5 6' Elke vastgestelde onregelmatigheid geeft bij vzw BtG aanleiding tot een deel of de geheeluitgekeerde middelen terug te vorderen en/of het saldo niet uit te betalen.

5 7' De opperdekenij verbindt zich ertoe uiterlijk op moment van ondertekening van huidigeovereenkomst haar verslag inzake beheer en financiële toestand m.b.t. de comÁerciële dekenijenbuiten de sfeergebieden aan vzw BIG te bezorgen. Tevens verbindt de opperdekenij zich ertoe omgedurende de looptijd van de overeenkomst, elk jaar haar balans en rekeningen alsook een verslaginzake beheer en financiële toestand van commerciële dekenijen buiten sfeergebieden aan vzw BIGte bezorgen en dit uiterrijk op 30 juni van het betreffende begiotingsjaar.,,

Artikel 6. - Non-discriminatieclausule
5 1. De Opperdekenij verbindt er zich toe:

a' geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras,huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid,
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging,
taal, huidige of toekomstíge gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische
eigenschap of sociale afkomst te dulden.

b. toegankelijk te zijn voor iedereen.
elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en tebestraffen.
de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen
bevorderen en verdedigen na te leven.
indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter kenniste brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het
kader van deze overeenkomst.

met alle elementen - maatregelen nemen.
wordt, kan vzw BIG - rekening houdend

Artikel 7. - Geschillenbeslechting
ln geval van betwistingen is het Belgische recht van toepassing en zijn alleen de hoven en
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van oost-vlaanderen, afdeling Gent bevoegd

opgemaakte te Gent op 30 janua ri 2020 in twee exemplaren, waarvan elke partij verklaart een
exemplaar te hebben ontvangen.

c.

d,

e.

5 2, Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd

Sofie Bracke
Voorzitter PuurGent

Geert Maes
Opperdeken
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