AANVRAAGFORMULIER HAVENLANDLABEL
Het label Havenland wordt toegekend aan activiteiten en initiatieven die aan een aantal algemene en specifieke
voorwaarden voldoen. De aanvraag gebeurt via dit standaardformulier. Mail het ingevulde formulier naar
info@havenland.be.
Het aanvraagformulier bestaat uit drie delen:
Deel 1: Algemene informatie
Deel 2: Algemene voorwaarden/overkoepelende criteria
Deel 3: Specifieke voorwaarden/criteria per thema
Als aanvrager vul je deel 1 en 2 in, en ook het specifieke onderdeel van deel 3 dat geldt voor jou.
Aan het gebruik van het Havenlandlabel zijn geen subsidies of vormen van financiering verbonden. Havenland
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de activiteit of het initiatief, en ook niet voor een
vorm van schade (rechtstreekse of onrechtstreekse) die zou voortvloeien uit de deelname aan een activiteit.
Heb je vragen tijdens het invullen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Deel 1 ALGEMENE INFORMATIE
Naam organisatie, vereniging, bedrijf:

Contactpersoon:

Adres organisatie:

Datum aanvraag:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Website:

Naam van de activiteit waarvoor je het label aanvraagt:

Thema (omcirkel wat van toepassing is):
1. Sport & recreatie

2. Educatie

3. Horeca

4. Erfgoed

Omschrijving van de activiteit/het initiatief:
Wat:

Waar:

Wanneer:

Frequentie*:

Doelgroep:

Verwacht aantal bezoekers:

Communicatiekanalen waar het label wordt gebruikt:

* Het label geldt voor alle activiteiten die in een periode van drie jaar op dezelfde manier worden herhaald.

Deel 2 ALGEMENE CRITERIA
Elke activiteit en elk initiatief dat het Havenlandlabel wil gebruiken, moet voldoen aan een aantal
overkoepelende criteria.
1. De labelhouders sluiten (grotendeels) aan bij de geografische afbakening van het
havenlandgebied.
Waar vindt de activiteit/het initiatief plaats?

2.

De labelhouders engageren zich.
De labelhouders engageren zich om het positieve imago van de haven te versterken of er minstens aan
bij te vragen, om de werking en de ontwikkeling van de haven te respecteren, om rekening te houden
met de geldende richtlijnen voor veiligheid en natuur, en om de landschappelijke kwaliteit van het
gebied te vergroten en te bewaken.
O

Ja, ik engageer mij om het positieve imago van de haven te versterken of er minstens aan bij
te dragen.

O

Ja, ik engageer mij om de werking en de ontwikkeling van de haven te respecteren.

O

Ja, ik engageer mij om rekening te houden met de geldende richtlijnen voor veiligheid en
natuur. Ik ben in orde met de geldende veiligheidsvoorschriften en beschik over de nodige
vergunningen en verzekeringen.

O

Ja, ik engageer mij om de landschappelijke kwaliteit van het gebied te vergroten en te
bewaken.

Omschrijf op welke manier je activiteit/initiatief bijdraagt aan het positieve imago van de haven.

3.

De labelhouders streven naar een samenwerking met lokale Havenlandpartners (horeca,
streekproducenten, verblijf, toeristische diensten, scholen, verenigingen, bestaande
onthaalpoorten …) en met duurzame partners.
Hoe werk jij samen met andere ondernemers of organisaties uit het Havenland? Werk je met
streekproducten in je onderneming? Verwijs je door naar collega-ondernemers?

4. De labelhouders hebben aandacht voor duurzame mobiliteit en werken indien mogelijk samen
met bestaande initiatieven.
Omschrijf op welke manier je hieraan probeert tegemoet te komen.

5.

De labelhouders tonen respect voor de omwonenden, voor de havenmedewerkers,
bedrijven/bedrijfseigendommen en natuurgebieden, en voorzien in hun initiatief/activiteit
maatregelen om zwerfvuil en/of overlast te vermijden.
O

Ja, ik engageer mij om hieraan te voldoen.

6. De labelhouders zijn de vertegenwoordigers van Havenland.
Omschrijf welke informatie over Havenland je aan de bezoekers geeft. Op welke manier en via welke
communicatiekanalen doe je dat?

Wil je graag brochures over Havenland ontvangen?
O

Ja, ik wil … exemplaren van de brochure over Havenland ontvangen.

Als het adres van verzending afwijkt van het adres hierboven, geef dan ook het verzendadres op.

Deel 3 SPECIFIEKE CRITERIA
Elk initiatief of elke activiteit waarvoor je het Havenlandlabel aanvraagt, is onder te brengen in één van de vier
thema’s van Havenland (Sport & recreatie, Educatie, Horeca, Erfgoed). Per thema gelden specifieke criteria
waaraan het initiatief of de activiteit moet voldoen. Die vind je hieronder. Geef onderaan aan hoe je initiatief of
activiteit beantwoordt aan die specifieke criteria.
1. SPORT & RECREATIE
- Democratische prijszetting
- Toegankelijk voor een ruim publiek
- Verrijking van het bestaande aanbod
- Versterking van de lokale beleving
2.
-

EDUCATIE
Het basisverhaal moet aandacht krijgen, ook al ligt de focus op één van de aspecten.
Gidsenwerking: bereid zijn tot permanente vorming om de kwaliteit van de gidsbeurten voldoende
hoog te houden.
Het Havencentrum betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.

3.

HORECA

-

Initiatieven die de productie en/of de verkoop van streekeigen producten ondersteunen (producten
uit het Havenlandgebied)
Promotie voor andere Havenlandinitiatieven

4.
-

ERFGOED
Democratische prijszetting
Toegankelijk voor een ruim publiek
Verrijking van het bestaande aanbod

Geef hier aan hoe je initiatief aan de specifieke criteria voldoet.

Dank je voor je aanvraag.
Mail het document naar info@havenland.be. Binnen de 10 werkdagen krijg je een antwoord en ook verdere
richtlijnen van het kernteam van Havenland.

