Aanmeldformulier Green Art Challenge 2020
Gemeente ’s-Hertogenbosch organiseert dit jaar voor het eerst een challenge voor creatieve ZZP-ers en
freelancers in de kunst- en cultuursector die in de gemeente ’s-Hertogenbosch wonen.
Tot en met dinsdag 28 april kun je via de mail jouw idee indienen. Zorg ervoor dat het idee concreet is, écht iets
met duurzaamheid doet én dat je het op 10 & 11 oktober tijdens het duurzame weekend festival zelf kunt
uitvoeren. Indienen betekent ook dat je het uitvoert als je bij de winnaars hoort. In mei kiest een deskundige
jury de 20 beste inzendingen. Deze krijgen een opdracht om het idee tot een plan uit te werken. Met de
winnaars wordt direct contact opgenomen. Iedereen krijgt bericht.
☐ Ja, ik wil graag deelnemen aan de Green Art Challenge
Contactgegevens
Naam bedrijf
Naam contactpersoon
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
E-mailadres
Telefoonnummer
BTW nummer
KvK nummer

Spelregels
Ik ga akkoord met onderstaande
spelregels.

☐ Ja
☐ Nee

Vragen kun je via email stellen greenartchallenge@s-hertogenbosch.nl








Je woont in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Je bent zzp’er in de kunst- en cultuursector en kunt dit aantonen met een inschrijving bij de kamer van
koophandel en een btw-identificatienummer.
Deelname voor andere bedrijven is uitgesloten. Wel kun je als zzp’er een samenwerking of
sponsorship aangaan met bedrijven om je idee tot uitvoering te brengen.
Bij inschrijving geef je aan om tot uitvoering over te willen gaan tijdens het duurzaam weekend festival
op 10 en 11 oktober 2020.
Het idee past qua tekst op max. twee A4tjes, mag als filmpje worden ingestuurd of in een andere korte
vorm. Lange voorstellen worden niet bekeken.
Je kunt meerdere ideeën indienen. Maar je kunt slechts voor één idee een financiële bijdrage
ontvangen.
Het idee is uitvoerbaar in een relatief kleine ruimte of zaal, online óf in de open ruimte zonder dat dit
een evenement is.





Jouw idee levert een concrete duurzame bijdrage en/of zet aan tot actie voor duurzaamheid. Dit kan
op meerdere manieren, bijvoorbeeld:
Het maakt bezoekers bewust van een groene levensstijl
Is een concreet voorbeeld van een groene levensstijl, bijv. op het gebied van voeding en kleding
Je maakt op een creatieve manier gebruik van bestaande materialen
Je maakt op een creatieve manier gebruik van bomen of planten
Jouw idee draagt bij aan het reduceren van CO2
Jouw idee draagt bij aan duurzame mobiliteit
Jouw idee draagt bij aan schone lucht
Jouw idee draagt bij aan duurzame data
Op de opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten van de gemeente
’s-Hertogenbosch van toepassing. (Algemene) voorwaarden van inschrijvers zijn niet van toepassing,
ook als ze worden ingediend.

Toelichting
Wat houdt het in?
Je zet een uitvoerbaar idee op papier, film of beeld op het gebied van duurzaamheid én cultuur. In de
voorwaarden voor deelname lees je waar dit idee aan moet voldoen en wanneer je kunt deelnemen.
De twintig ondernemers met de beste ideeën krijgen een opdracht van € 500,- (ex. BTW) voor het maken van
het concrete plan voor uitvoering van het idee. En nog een keer € 500,- (ex. BTW) voor de uitvoering van de
ideeën tijdens het duurzame weekend festival. Dit festival zijn we samen met partners in de stad aan het
voorbereiden voor het weekend van 10-10-2020, de Dag van de Duurzaamheid.
Het is een bescheiden opdracht, maar we willen iedereen die meedoet een redelijk tarief betalen en toch
zoveel mogelijk zelfstandig ondernemers een kans geven. Hou er rekening mee dat het uitwerken (de opdracht
voor de 20 ondernemers) in circa tien uur kan. Hou met een zelfde tijdsbesteding rekening voor het weekend
van 10-10. Voor materiaalkosten voor het duurzame weekend festival gaan we indien nodig nog op zoek naar
aanvullende fondsen.
Waarom doen we dit?
Behalve de financiële impuls voor jullie als zzp’er in deze zware tijd willen wij als gemeente toe groeien naar
een Duurzaam ’s-Hertogenbosch. Een groene, klimaatbestendige, CO2 neutrale en circulaire stad. Daarom
willen wij de mogelijkheid voor inwoners en bedrijven om duurzaam of groen te leven zoveel mogelijk
zichtbaar maken. Wat kan de inwoner en ondernemer morgen al doen?
Wij zien en geloven dat jullie vanuit de culturele sector hier een inspirerende bijdrage aan kunnen leveren.
Door op een creatieve manier te laten zien welk belang jullie hechten aan duurzaamheid. Om samen naar onze
duurzame toekomst te werken, hebben we ook gezamenlijke verantwoordelijkheid nodig. De verandering kan
slagen als iedereen bijdraagt.
Duurzaam weekend festival
In het weekend van 10-10-2020 gaan we op diverse plekken in ’s-Hertogenbosch duurzame activiteiten
organiseren. Doel is te laten zien hoe je als bedrijf of inwoner vandaag nog kunt starten met groen leven.
Op dit moment zijn wij in gesprek met organisaties in de stad om gezamenlijk dit festival neer te zetten. Met de
hulp van jongeren en vrijwilligers. Voor bedrijven en winkels in de stad is het bijvoorbeeld straks mogelijk om
aan te haken met hun eigen groene initiatief. Door onderdeel te zijn van een duurzame winkel- en horecaroute
met vintage kleding en vegetarisch eten. Voor bedrijven komt er een congres over circulariteit in de bouw.
De uitwerking van jouw idee kan dus een onderdeel worden van het festival dat de komende maanden vorm
gaat krijgen. En gaan wij de ideeën verbinden in een duurzame kunst of muziekroute.

Stuur het ingevulde formulier uiterlijk dinsdag 28 april naar greenartchallenge@s-hertogenbosch.nl

