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Openbare vergadering
Reglement virtuele wensfoto (selfie) - Goedkeuring (agendapunt bij
hoogdringendheid)
De gemeenteraad

Feiten en context
Omwille van de huidige maatregelen in de strijd tegen COVID-l9, kan er geen
nieuwjaarsreceptie georganiseerd worden.
In dat kader wordt een actie met wedstrijd georganiseerd waarbij de inwoners opgeroepen
worden om hun wensen virtueel over te brengen door middel van een 'virtuele wensfoto' (=
een selfie).
Inwoners die deelnemen klikken op een link waarbij de selfie automatisch voorzien wordt van
een 'kader' (=overlay) van 'Lokaal Bestuur De Pinte' (vermelding 'logo lokaal bestuur' en
'#TEAM9B40',).
De foto's worden automatisch verzameld op een website en krijgen een tijdscode zodat de
eerste 200 inzendingen kunnerl getraceerd worden.
Met alle foto's wordt een collage '#TEAM9840' gemaakt en gedrukt op kanaalplaten. Die
worden gedurende januari en februari in het straatbeeld bevestigd.
De eerste 200 inzendingen (gezinnen) krijgen een prijs.

Hogere regelgeving
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Decreet van 22 december 2OL7 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen

Plaats in meerjarenplan en budget

.

2O2O/O-EVENT/O719-02/613000/GEMEENTE/ADM/IP-GEEN - 'Nieuwjaarsreceptie voor

de burger'

Motivatie stemgedrag
Ruimte onthoudt zich omdat dit idee als alternatief voor de nieuwjaarsreceptie slechts een
beperkt aantal inwoners zal bereiken of aanspreken. Ze hadden gehoopt op een breder
initiatief, voor alle inwoners en leeftijden, dat meer verbindend werkt.
Met 15 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes, Hannes Eechaute), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde
Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
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Besluit:

Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het reglement'Viftuele wensfoto', zoals gehecht in bijlage, goed

Artikel 2.
Het reglement 'Virtuele wensfoto' treedt in werking op

l

januari 2O2I
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REGLEMENT VIRTUELE WENSFOTO (selfie)
Deze actie wordt georganiseerd door het lokaal bestuur De Pinte. Onderhavig reglement
is van toepassing op de deelnemende inwoners uit De Pinte en specificeert de te volgen
procedures van de actie.
Artikel 1. Actie
Op de gemeentelijke website zal de bevolking via een link terecht komen op een pagina van
‘boempatat’ (aangekleed met het logo van lokaal bestuur De Pinte). Hier kunnen ze een selfie
uploaden. Deze link treedt in werking op 1 januari 2021, 12 uur (nadat alle inwoners een
wenskaart met de nodige informatie hebben ontvangen). Het tijdstip waarop de link wordt
geactiveerd, wordt duidelijk gecommuniceerd op de webpagina. De eerste unieke 200
inzendingen (1 per gezin, gedomicilieerd in De Pinte) winnen een 9840-drankbon t.w.v. 10
euro.
Artikel 2. Duur
De wedstrijd loopt vanaf 1 januari 2021, 12 uur tot 10 januari 2021, 12 uur. De eerste 200
unieke personen (1 per gezin) die in deze periode deelnemen aan de actie ontvangen
een 9840-drankbon (waarde: tien euro), te spenderen in één van
de deelnemende horecazaken.
Artikel 3. Deelnemende horecazaken
De deelnemende zaken worden bekend gemaakt aan de bevolking via de gemeentelijke
website. De deelnemende zaken zullen ook visueel op de drankbon afgebeeld staan.
Artikel 4. Prijzenpot
In totaal worden er 200 9840-drankbonnen uitgereikt t.w.v. 10 euro.
Geen enkele prijs kan worden ingeruild tegen hun waarde in contant geld. De gewonnen
prijzen kunnen geweigerd worden.
De drankbonnen zullen per post opgestuurd worden na afloop van de actie.
Artikel 5. Gegevensbescherming
Op deze website worden volgende gegevens opgevraagd: naam, adres en e-mail adres. Deze
gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Enkel de namen van de winnaars worden
bekend gemaakt op de gemeentelijke website.
Artikel 6. Overmacht
De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af bij wijziging of annulering van deze actie
om redenen van overmacht.
Artikel 7. Aanvaarding reglement
Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in
door zowel deelnemer, horecazaken als organisatoren. Situaties die niet uitdrukkelijk in dit
reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door het college van
burgemeester en schepenen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
De organisatoren kunnen niet aansprakelijk geacht worden voor een technisch probleem of
een probleem veroorzaakt door derden waardoor niet kan worden deelgenomen.
Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2021.

