ADDENDUM : VOLMACHT VOOR 3 PARTIJENOVEREENKOMST TUSSEN MENTES EN
ONDERSTEUNINGSORGANISATOR
Hierbij stelt
Partij 1. MENTES VZW, gevestigd te Hallepoortlaan 27, 1060 SINT-GILLIS (BRUSSEL), ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen onder het KBO-nummer 0716.787.834, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door Rafaël Vandenbussche, voorzitter van het bestuursorgaan, en Eddy Dobbelaere,
bestuurder, door middel van een uitdrukkelijk bijzonder volmacht
Hierna genoemd “de volmachtgever”

Partij 2. Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen onder het KBO- nummer 0207451227, vertegenwoordigd door de
gemeenteraad, waarvoor optreden ………………………… schepen van …………………………………………………., en
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur en die handelen in uitvoering van het
gemeenteraadsbesluit d.d. …..
Hierna te noemen “de gevolmachtigde”

De gevolmachtigde krijgt de volledige zeggenschap om in naam en voor rekening van de volmachtgever
op te treden voor het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de organisatoren van
kinderopvang.
De gevolmachtigde kan dit zeggenschap enkel uitoefenen in strikte overeenstemming met de
voorwaarden en verbintenissen zoals voorzien in de bestaande Samenwerkingsovereenkomst voor
structurele ondersteuning beleidsvoerend vermogen kinderopvang baby’s peuters en kleuteropvang en
het eventueel bijhorend Addendum pedagogische ondersteuning op de werkvloer tussen de
volmachtgever en de gevolmachtigde. Deze overeenkomst werd gesloten voor de duur vanaf 1 januari
2022 tot einde van de overeenkomst.

De volmacht geldt van 1 januari 2022 tot 31 december 2024.
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Voor Mentes vzw,

De heer Rafaël Vandenbussche,
Voorzitter van het Bestuursorgaan

De Heer Eddy Dobbelaere
Bestuurder

Voor de Ondersteuningsorganisatie,
Voor de voorzitter van de gemeenteraad
bij delegatiebesluit van ……….

Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur
Stad en OCMW Gent

…………
Schepen van …………………
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