
Groen Grimbergen  Groene pluim 2017 
 

 

REGLEMENT DE GROENE PLUIM 

 

1. Kandidaatstelling 

De kandidaturen kunnen schriftelijk tegen 15 december 2017 worden ingediend via het 

deelnemingsformulier, voorzien van de nodige bijlagen en bewijsstukken aan: 

Patric Belgrado 

Spiegelhofvoetweg 56 

1850 Grimbergen 

Patricbelgrado@skynet.be 

Het deelnemingsformulier is beschikbaar op de website www.groengrimbergen.be  

Het inschrijven kan gebeuren door de kandidaat zelf of door een derde, die de kandidaat voordraagt. 

 

2. Wie kan deelnemen 

Particulieren, scholen, verenigingen, vzw’s, ondernemingen en andere organisaties uit de gemeente 
Grimbergen kunnen meedingen naar de Groene Pluim. 
 
Een winnaar kan maar één keer met hetzelfde initiatief in aanmerking komen voor beloning. Elk 

initiatief kan maar één keer als winnend beloond worden. Een winnaar kan in een volgend 

kalenderjaar met een nieuw initiatief terug genomineerd worden.  

Politieke partijen en mandatarissen kunnen niet deelnemen. 
 

3. Criteria voor evaluatie 

Bij de verkiezing van de winnaar wordt rekening gehouden met volgende criteria: 

• Het initiatief moet effectief gerealiseerd zijn of aantoonbaar in werking/opgestart zijn 

• Een duurzaam initiatief voor wat betreft ecologische aspecten: recyclage, afvalvermindering, 
biodiversiteit, mobiliteit, klimaatzorg, fair trade…. 

• Een initiatief dat (wereld) solidariteit bevordert: oog voor kansengroepen, sociale 
ontmoetingsplaatsen, aandacht voor minderheden, … 

• Een origineel en innovatief project met positief effect op duurzaamheid en/of solidariteit 
 

De Groen Grimbergen jury houdt zich het recht voor om de initiatieven te controleren op de 
toepassing van de verschillende criteria.  
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4. Wat houdt de Groene Pluim in? 

Het winnend project ontvangt een cheque ter waarde van 200 euro. Voor de verdienstelijke 2de en 
3de plaats is er elk een cheque ter waarde van 100 euro.  
 
De geldprijzen zijn bedoeld om de initiatieven verder te ondersteunen. 
 

De bekendmaking en uitreiking vindt plaats op 13 januari 2018 ter gelegenheid van de 

Nieuwjaarsreceptie van Groen Grimbergen. 

 

5. Meer informatie 

 

Contacteer ons en we komen het initiatief van de Groene Pluim graag toelichten. 

Patric Belgrado 

Spiegelhofvoetweg 56 

1850 Grimbergen 

Patricbelgrado@skynet.be 
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