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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegelidbesluit nr. 20212022-0233
17-12-2021

COLLEGELIDBESLUIT
Collegelidbesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van sportief 
vakantieaanbod - deel 1

Het collegelid,

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 
februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de 
bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de 
gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan 
de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal 
sportbeleid, gewijzigd bij decreet van 8 november 2013; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering 
van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal 
sportbeleid, gewijzigd bij besluit van 20 december 2013;

Gelet op de verordening nr. 17-01 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 12 mei 2017 
houdende het ondersteunende sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het collegebesluit nr. 20162017-0008 van 23 mei 2017 houdende de uitvoering van de 
verordening nr. 17-01 houdende het ondersteunende sportbeleid van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie;

Gelet op het collegebesluit nr. 20122013-0515 van 25 april 2013 houdende het organiek reglement 
op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies;

Gelet op het collegebesluit nr. 20182019-0755 van 18 juli 2019 houdende de bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het collegebesluit nr. 20192020-0089 van 24 oktober 2019 houdende de delegatie van 
beslissingsbevoegdheden aan de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 
gewijzigd bij collegebesluit nr.20202021-0189 van 29 oktober 2020;

Overwegende dat vzw D’Broej, deelwerking Peterbos reeds gesubsidieerd wordt voor de volledige 
werking in uitvoering van een convenant;
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Overwegende dat vzw Brussels Brazilan jiu Jitsu Academy een onvolledig aanvraagformulier heeft 
ingediend;

Overwegende dat vzw Atletiekvereniging Molenbeek haar aanvraag heeft ingetrokken;

Overwegende dat IBO Helmet geen verslagformulier heeft ingediend;

Besluit

Artikel 1

Aan onderstaande organisaties worden subsidies toegekend voor de organisatie van een sportief 
vakantieaanbod tijdens de zomer van 2021:

Initiatief
(Periode)

Toekenning aan Uitbetaling op 
rekeningnummer 
van

Identificatie Bedrag
(*aandeel 
SteF 
specifiëren)

de organisatie van een 
fietskamp voor 
kinderen van 9 tot en 
met 12 jaar van 5 juli 
tot en met 9 juli 2021 
en omni-sportkamp 
voor kinderen van 6 tot 
en met 9 jaar van 23 
augustus tot en met 27 
augustus 2021

vzw GC Elzenhof, 
Kroonlaan 12-16 te 
1050 Brussel (Elsene)

vzw GC Elzenhof, 
Kroonlaan 12-16 te 
1050 Brussel (Elsene)

0448.384.775 1.136,00 EUR

de organisatie van 
sport- en 
animatiekampen voor 
kinderen van 3 tot en 
met 12 jaar van 5 juli 
tot en met 27 augustus 
2021 

vzw Sport, Cultuur & 
Vrije tijd Ganshoren, 
Keizer Karellaan 140 
te 1083 Brussel 
(Ganshoren)

vzw Sport, Cultuur 
& Vrije tijd 
Ganshoren, Keizer 
Karellaan 140 te 
1083 Brussel 
(Ganshoren)

0407.701.985 6.708,00 EUR

de organisatie van 
voetbalkampen voor 
kinderen van 5 tot en 
met 14 jaar van 5 juli 
tot en met 16 juli en 23 
augustus tot en met 27 
augustus 2021

vzw Racing White 
Daring Molenbeek, 
Onafhankelijkheidstr
aat 102 te 1080 
Brussel (Sint-Jans-
Molenbeek)  

vzw Racing White 
Daring Molenbeek, 
Onafhankelijkheidst
raat 102 te 1080 
Brussel (Sint-Jans-
Molenbeek)  

0536.785.726 280,00 EUR

de organisatie van een 
multi-mix speelweek 
voor kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar van 12 
juli tot en met 16 juli 
2021

vzw GC De 
Kriekelaar, 
Gallaitstraat 86 te 
1030 Brussel 
(Schaarbeek)

vzw GC De 
Kriekelaar, 
Gallaitstraat 86 te 
1030 Brussel 
(Schaarbeek)

0448.326.179 368,00 EUR

de organisatie van een 
zwem- en creakamp 
voor kinderen van 9 tot 
en met 12 jaar van 12 
juli tot en met 16 juli 
2021

vzw GC Ten Noey, 
Gemeentestraat 25 
te 1210 Brussel (Sint-
Joost-ten-Node)

vzw GC Ten Noey, 
Gemeentestraat 25 
te 1210 Brussel (Sint-
Joost-ten-Node)

0448.851.563 264,50 EUR
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de organisatie van 
sportieve speelweken 
voor kinderen van 3 tot 
en met 12 jaar van 2 
augustus tot en met 6 
augustus 2021

vzw De Molenketjes, 
Ninoofsesteenweg 
124a te 1080 Brussel 
(Sint-Jans-
Molenbeek)

vzw De Molenketjes, 
Ninoofsesteenweg 
124a te 1080 Brussel 
(Sint-Jans-
Molenbeek)

0563.346.207 900,50 EUR

de organisatie van 
omni-sportkampen 
voor kinderen van 2,5 
tot en met 12 jaar van 
26 juli tot en met 30 
juli 2021

vzw Vlaams 
Gemeenschapsbeleid 
Anderlecht, 
Raadsplein 1 te 1070 
Brussel (Anderlecht)

vzw Vlaams 
Gemeenschapsbelei
d Anderlecht, 
Raadsplein 1 te 1070 
Brussel (Anderlecht)

0860.801.457 950,00 EUR

de organisatie van 
tenniskampen voor 
kinderen van 5 tot en 
met 16 jaar van 5 juli 
tot en met 27 augustus 
2021

vzw Sport en Spel, 
Schoolstraat 76 te 
1080 Brussel (Sint-
Jans-Molenbeek)

vzw Sport en Spel, 
Schoolstraat 76 te 
1080 Brussel (Sint-
Jans-Molenbeek)

0469.484.651 9.121,50 EUR

de organisatie van een 
omni-sportkamp voor 
kinderen van 8 tot en 
met 12 jaar van 5 juli 
tot en met 9 juli 2021

vzw GC Kontakt, 
Orbanlaan 54 te 1150 
Brussel (Sint-Pieters-
Woluwe)

vzw GC Kontakt, 
Orbanlaan 54 te 
1150 Brussel (Sint-
Pieters-Woluwe)

0454.653.351 645,00 EUR

de organisatie van een 
voetbalkamp voor 
kinderen van 5 tot en 
met 13 jaar van 23 tot 
en met 27 augustus 
2021 

vzw Gold Academy 
Postformation and 
Scouting,  
Kroonveldstraat 35 
bus 3 te 1020 Brussel 
(Laken)

vzw Gold Academy 
Postformation and 
Scouting,  
Kroonveldstraat 35 
bus 3 te 1020 
Brussel (Laken)

0725.519.121 250,00 EUR

de organisatie van een 
omni-sportkamp voor 
kinderen van 2,5 tot en 
met 12 jaar van 5 tot 
en met 9 juli 2021

IBO De Buiteling 
Mabo, 
Vlaamsesteenweg 
155 te 1000 Brussel

vzw De Buiteling, 
Hopstraat 7 te 1000 
Brussel

0870.877.678 912,00 EUR

de organisatie van 
omni-sportkampen 
voor kinderen van 3 tot 
en met 14 jaar van 5 
juli tot en met 20 
augustus 2021

vzw Grand Slam,  
Fruitstraat 73 te 1070 
Brussel (Anderlecht)

vzw Grand Slam,  
Fruitstraat 73 te 
1070 Brussel 
(Anderlecht)

0466.381.245 4.896,75 EUR

Artikel 2

Aan onderstaande organisaties worden geen subsidies toegekend voor de organisatie van een 
sportief vakantieaanbod tijdens de zomer van 2021:

Organisatie Identificatie

vzw D’Broej, deelwerking Peterbos, Peterbospark 3, 1070 Anderlecht -

vzw Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy,  Hovenierstraat 100 te 1081 (Brussel) 
Koekelberg

0630.634.216

vzw Atletiekvereniging Molenbeek, Werkhuizenstraat 25 te 1080 Brussel (Sint-Jans- 0462.236.177
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Molenbeek)

IBO Helmet, Helmetsesteenweg 216 te 1030 Brussel (Schaarbeek) -

Artikel 3

De in artikel 1 toegekende subsidies worden in één schijf uitbetaald.

Artikel 4

De gesubsidieerde organisaties vermelden in hun communicatie de steun van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie via het N-brussel-logo en volgen daarvoor de richtlijnen van de 
huisstijlgids op www.vgc.be/huisstijlgids.

Artikel 5

De uitgaven worden aangerekend op artikel 560/332-01 ‘Subsidies voor sportinitiatieven’ van de 
begroting 2021 waar, na begrotingswijziging 2 en B, een krediet van 497.420,00 EUR is.

Het collegelid,

#collegelid03_90_140#


