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Gent, 26 november 2009 

Geachte Fractievoorzitter 

Op uw vraag over de nieuwjaarskaarten kunnen wij u het volgende 
antwoorden. 

Vooraf: de gouverneur maakt geen gebruik van de nieuwjaarskaarten 
van de provincie. Hierover zijn dan ook gegevens opgenomen in dit antwoord. 

In 2008-2009 werden 8 285 nieuwjaarskaarten voor de deputatie en de 
voorzitter gedrukt: 
A. Vercamer: 900 
M. De Buck: 2 300 
P. Hertog: 400 
J. Dauwe: 800 
E. Couckuyt: 550  
H. Bruggeman: 2000 
A. De Smet: 185 
M. Lootens: 600 
Globaal namens deputatie: 550 

Er kon gebruikt gemaakt worden van het voorkeurtarief. Voor de 
deputatie en de voorzitter zijn 5834 stuks aan voorkeurtarief verstuurd 
geworden, goed voor een bedrag van 2141,08 EUR. 

Iedereen maakte gebruik van dezelfde kaart, enkel de inlegblaadjes 
verschilden. Ook de diensten kunnen dezelfde kaart met eigen inlegblaadje 
versturen. De totale kost voor het drukken van 15 000 kaarten en inlegblaadjes 
was 2 140 EUR (incl. personeelskost). Niemand gebruikte andere 
nieuwjaarskaarten. 

In 2008-2009 werden de nieuwjaarskaarten nog voornamelijk met de 
post verstuurd. Het versturen van digitale nieuwjaarskaarten door de deputatie 
werd zeker nog niet algemeen toegepast. 
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Voor dit jaar (2009-2010) werd uitdrukkelijk de boodschap gegeven, 
ook aan de diensten, om het aantal gedrukte nieuwjaarskaarten te beperken en 
vooral elektronisch te versturen. Een streefcijfer werd niet vooropgesteld omdat 
het ook geen doelstelling was om absoluut het aantal gedrukte kaarten te 
reduceren. Het is eerder sensibiliserend bedoeld; het effect daarvan zal de 
komende jaren ongetwijfeld merkbaar worden. 

 

Hoogachtend 
namens de Deputatie 
de Provinciegriffier de bevoegde Gedeputeerde 

(get.) Albert De Smet (get.) Alexander Vercamer 
            
 
Wij kunnen u sneller helpen indien u in alle briefwisseling over dit 
onderwerp ons kenmerk vermeldt.

 


