UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 19 MAART 2015
Provincie
West-Vlaanderen

Aanwezig :

Sofie Beernaert, voorzitter
Ward Vergote, burgemeester;
Edouard Gillis, Pol Verhelle, Mia Wyffels, Geert Vanthuyne
Daisy Decoene, Bart De Koning, schepenen;
Rita Leenknecht, Sigrid Verhaeghe, Hendrik Bekaert,
Thomas Manhout, Jürgen Deceuninck, Sherley Beernaert,
Noël Verbrugghe, Andries Sioen, Johan Paret, Nessim Ben Driss,
Marnik Vanackere, Nicolas Verlinde, Marleen Uyttenhove,
Filip Ameel, raadsleden;

Gemeente
MOORSLEDE
Kristof Vander Stichele, gemeentesecretaris.
__________________________________________________________________________________________
06. Reglement betreffende het gebruik van de gemeentelijke geschenkbon – goedkeuring.
De Raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 28.02.2013 betreffende het vaststellen van toelagen aan
gebeurtenissen niet opgenomen in een bestaand subsidiereglement en het gebruik van een gemeentelijke
geschenkbon;
Gelet op de beslissing van het college dd. 05.03.2013 waarbij de richtlijnen voor de handelaars betreffende de
gemeentelijke geschenkbon werden vastgelegd;
Overwegende de positieve reactie over het initiatief van deze gemeentelijke geschenkbon en de deelname van
ca. 80 handelszaken aan het initiatief;
Overwegende de vraag om de gemeentelijke geschenkbon tevens door de gemeente te verkopen;
Overwegende de positieve impact hiervan op de lokale economie in de gemeente;
Gelet op het ontwerp van reglement voor deze geschenkbon in bijlage bij deze beslissing;
Gelet op art 42 en 43 Gemeentedecreet;
Gehoord de schepen van economie en middenstand;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sherley Beernaert dat het reglement wordt aangepast en het is nog
nooit voorgekomen en waar dit verkocht zal worden;
Schepen Pol Verhelle antwoordt bij de financieel beheerder;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sherley Beernaert hoe het zit met de herkenbaarheid van de
handelaars die deelnemen aan dit initiatief; kunnen er stickers gemaakt worden voor deze handelaars om te
tonen dat ze meedoen;
Schepen Pol Verhelle antwoordt dat dit wordt nagevraagd bij de handelaars;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Met ingang van 1 april 2015 kan de gemeentelijke geschenkbon door de gemeente geschonken of
verkocht worden;
Art. 2. - Het reglement over de geschenkbon in bijlage bij deze beslissing wordt goedgekeurd;

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
De Gemeentesecretaris,
get. K. Vander Stichele.

De Voorzitter,
get. S. Beernaert.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT.

De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter,

GESCHENKBON MOORSLEDE
Reglement deelnemende handelaars

1. ALGEMEEN
De geschenkbon wordt uitgegeven of verkocht door gemeente Moorslede. Met deze geschenkbon
kan men terecht in een groot aantal handelszaken in Moorslede, Slypskapelle en Dadizele. De bon
wordt geschonken door gemeente Moorslede voor diverse gelegenheden zoals bijvoorbeeld de
viering van gouden, diamanten of briljanten huwelijksverjaardag, jubileumviering voor 100-jarige,
etc. Daarnaast kan de bon ook verkocht worden door de gemeente.
2. REGISTREREN ALS DEELNEMENDE HANDELAAR
Wie?
Alle handelaars gevestigd in gemeente Moorslede kunnen zich inschrijven als deelnemende
handelaar. Enkel deelnemende handelaars mogen geschenkbonnen aanvaarden en krijgen de
tegenwaarde terugbetaald door de gemeente.
Hoe inschrijven, uitschrijven en wijzigen van gegevens?
Inschrijven als deelnemende handelaar kan via de ambtenaar lokale economie, Elyne Dewulf,
Marktplaats 1, 8890 Moorslede, tel. 051/788 917, e-mail: elyne.dewulf@moorslede.be.
De deelnemende handelaar dateert en ondertekent deze richtlijnen en het inschrijvingsformulier en
stuurt één exemplaar terug naar de ambtenaar lokale economie. Na ondertekening wordt de
handelaar opgenomen als deelnemende handelaar.
De richtlijnen en het inschrijvingsformulier zijn terug te vinden op de website of kunnen opgevraagd
worden bij de ambtenaar lokale economie.
Uitschrijven kan eveneens via de ambtenaar lokale economie.
Als de gegevens van een deelnemende zaak veranderen of bij het stopzetten van de zaak in
Moorslede moet dit eveneens onmiddellijk gemeld worden bij de dienst lokale economie.
Hoeveel bedraagt de instapprijs?
Deelname aan dit initiatief is gratis.
Hoe word ik herkend als deelnemende handelaar?
Iedereen die de bon krijgt, krijgt ook een lijst met de deelnemende handelszaken. De lijst is ook
beschikbaar via de website van de gemeente. Om de lijst up to date te houden is het belangrijk dat
iedere wijziging van de handelszaak onmiddellijk wordt doorgegeven aan de ambtenaar lokale
economie.
De deelnemende handelaar verklaart zich dan ook akkoord dat de commerciële gegevens van de
handelszaak op de gemeentelijke website en via de gemeentelijke kanalen gecommuniceerd worden
in het kader van de gemeentelijke geschenkbon.
3. AANVAARDEN VAN GESCHENKBON
Hoe herken ik een valse bon?

Elke bon heeft een uniek nummer en een reliëfstempel van het gemeentebestuur Moorslede. De bon
is ook ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris. Bij twijfel contacteert de
deelnemende handelaar best het gemeentebestuur.
Geldigheid van de bon
De geschenkbon is voor de gebruiker één jaar geldig vanaf de uitgiftedatum. De vervaldatum wordt
geschreven op de voorzijde van de geschenkbon. Handelaars mogen geen vervallen bonnen
aanvaarden.
De geschenkbon moet gedurende het hele jaar aanvaard worden, ook tijdens de koopjesperiode.
De gemeente kan ten allen tijde beslissen om geen geschenkbonnen meer uit te delen. De
geschenkbonnen in omloop zullen in dat geval nog behandeld worden conform de geldende
afspraken.
Moet er geld teruggegeven worden op de geschenkbon?
Als het bedrag van de aankoop lager is dan het bedrag van de geschenkbon, moet er ofwel wisselgeld
ofwel een geschenkbon voor de betreffende handelszaak teruggegeven worden. De handelaar kan
de geschenkbon weigeren indien het bedrag van de aankoop minder is dan de helft van de waarde
van de geschenkbon.
4. WAT MET ONTVANGEN GESCHENKBONS?
Waar kan ik terecht?
De geschenkbon(s) moet(en) samen met het terugbetaalformulier door de handelaar ingeleverd
worden bij de ambtenaar lokale economie. Enkel volledige bonnen worden aanvaard. De handelaar
ontvangt bij afgifte van de bon(s) een ontvangstbewijs.
Hoe krijg ik mijn geld?
Na inlevering van de bonnen bij de ambtenaar lokale economie, wordt de tegenwaarde op het door
de handelaar doorgegeven rekeningnummer gestort. Indien het rekeningnummer gewijzigd wordt,
moet de handelaar dit schriftelijk doorgeven aan de ambtenaar lokale economie.
Hoe lang kan ik een bon inwisselen?
Elke bon is één jaar geldig. Na de vervaldatum van de bon heeft de deelnemende handelaar nog 3
maanden de tijd om de geschenkbon bij het gemeentebestuur in te wisselen.
Let op: Vervallen geschenkbonnen mogen door de deelnemende handelaars niet aanvaard worden.
Drie maanden na de vervaldatum wordt de geschenkbon niet meer terugbetaald!
Meer info:
Ambtenaar lokale economie – Elyne Dewulf - Tel. 051/788 917 – elyne.dewulf@moorslede.be
Voor ontvangst en akkoord,

(datum + naam en handtekening handelaar)

GESCHENKBON MOORSLEDE
Inschrijvingsformulier

o Ik wens deel te nemen aan het initiatief van de Geschenkbon Moorslede en verklaar mij
akkoord met de bepalingen uit de richtlijnen.

Gegevens van de handelszaak:
Naam:
Zaakvoerder:
Adres:
Tel/Fax:
Rekeningnummer:
E-mail:
Omschrijving van de handelszaak en/of de aangeboden producten:

Datum

Naam + Handtekening

GESCHENKBON MOORSLEDE
Terugbetaalformulier

BEZORG DIT FORMULIER SAMEN MET DE GESCHENKBONNEN AAN:
Gemeente Moorslede, t.a.v. de ambtenaar lokale economie, Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Het gemeentebestuur van Moorslede is verschuldigd aan:
Naam:
Adres:

Voor het indienen van volgende geschenkbonnen:
Bonnummer
Bonnummer
Bonnummer
Bonnummer
Bonnummer

- waarde €
- waarde €
- waarde €
- waarde €
- waarde €

De totale som van €
Te betalen op rekeningnummer:

Datum

Naam + Handtekening

