
6e EDITIE

PRIX ARDENT - ONDERNEMINGSFONDS - HANDVEST

INLEIDING

Elk jaar stelt de Prix Ardent alles in het werk om te groeien en te innoveren om de associatieve gemeenschap van Luik zo goed mogelijk 
te ondersteunen. Deze 6e editie is het opnieuw een uitreikende hand, maar dat deze keer andere Ondernemingen inspireert dan  
degenen die deel uitmaken van Ardent Group om deel te nemen aan dit liefdadigheidsavontuur via een nieuw innovatief concept:  
het Ondernemingsfonds.  

We nodigen inderdaad elke onderneming uit om in onze voetsporen te treden met het grote menselijke avontuur van de Prix Ardent. 
Deze oproep tot vereniging zal het mogelijk maken fondsen te werven om meer verenigingen te ondersteunen bij de uitvoering van hun 
sociale en milieuprojecten. De inzet van deze ondernemingen zal een aanzienlijke maatschappelijke impact symboliseren die voortkomt 
uit de ontmoeting van de economische en sociale wereld, het startpunt van een coherente, positieve en veelbelovende synergie.

Concreet: voor de winnende verenigingen wordt het Ondernemingsfonds toegevoegd aan de Prix Ardent die al door elk van de  
5 verenigingen is ontvangen, namelijk € 10.000. Voor verenigingen die zijn genomineerd voor de competitie, maar die niet winnen, 
wordt het Ondernemingsfonds toegevoegd aan de compenserende prijs van € 1.250.    ...

ONDERNEMINGSFONDS

EEN ECHTE SOLIDARITEITSVERBINTENIS 

Een ethische en schone verbintenis voor elk donorbedrijf dat de vorm aanneemt van financiële steun die wordt betaald aan  
genomineerde verenigingen of winnaars van de Prix Ardent-competitie (naast wat ze al zullen ontvangen via de Prix Ardent).

WEDERZIJDS RESPECT

De Prix Ardent zet zich in voor: 
Transparantie over het gebruik van de donatie in zijn geheel door verenigingen en de ontwikkeling van het project. 

De ondernemingen zetten zich in voor: 
Het zich houden aan het project van de verenigingen en het volledig aanvaarden de regels van de Prix Ardent-competitie. 

HET OPBOUWEN VAN EEN VERTROUWENSBAND MET EEN ECHT VERLANGEN 

Het creëren van een associatie tussen bedrijven en de Prix Ardent die aanleiding geeft tot een gemeenschappelijke daad van solidariteit. 

De Prix Ardent heeft een rigoureus selectieproces opgezet voor verenigingen, waaronder openbare stemming en de tussenkomst  
van een commissie met deskundige juryleden in elk van de prijscategorieën van de competitie.

VOORDELEN VOOR ONDERNEMINGEN

LOKAAL EN SOLIDARITEIT 

Het Ondernemingsfonds betekent het ondersteunen van concrete en duurzame lokale acties.

VERANTWOORDELIJK EN MENSELIJK 

Ondernemingen hebben de mogelijkheid om deel uit te maken van een aanpak van sociale verantwoordelijkheid met de nadruk op sociaal 
voordeel. Dit engagement versterkt het imago en de waarden van bedrijven in de ogen van al haar interne en externe medewerkers.

INSPIREREND 

Door deel te nemen aan deze wedstrijd registreren bedrijven zich a;s  donateur van de Prix Ardent en moedigen ze hun netwerk aan 
om te verenigen. 

ZICHTBAARHEID EN BEKENDHEID 

Een enthousiaste en grotendeels merkbare uitstraling:

 Via onze verschillende communicatiemiddelen: e-mail, website ... 
 Op onze sociale netwerken.  
 Bij de prijsuitreiking. 

U ontvangt ook ons ‘Ondernemingsfonds-pakket’ waarmee u uw deelname op uw eigen kanalen kunt communiceren: banners,  
stickers, e-mailhandtekeningen, foto’s van het evenement. 


