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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegelidbesluit nr. 20222023-0145
14-11-2022

COLLEGELIDBESLUIT
Collegelidbesluit houdende de erkenning en de toekenning van een startsubsidie aan een 
sportvereniging - deel 6

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 12 mei 2017 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;

Gelet op het collegebesluit nr. 20202021-0840 van 15 juli 2021 houdende de uitvoering van de 
verordening nr. 17-01 houdende het ondersteunende sportbeleid van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie.

Besluit
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Artikel 1

Onderstaande sportverenigingen worden erkend voor het werkjaar 2022-2023 en ontvangen de 
vermelde startsubsidie. 

Toekenning aan en uitbetaling op rekening van: Identificatie Subsidie

vzw Still We Rise Fight Academy, Pontbeekstraat 23-201 te 1702 
Groot-Bijgaarden

0787.889.428 600 EUR

FC XXL, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel (Elsene) - 300 EUR

Artikel 2

Onderstaande sportverenigingen worden erkend voor het werkjaar 2022-2023:

 vzw Beachvolley Europe (0768.309.185), Molenheide 114 te 2242 Pulderbos;

 vzw Happy Gym (0454.452.720), Moortelputstraat 32 te 9031 Drongen.

 vzw Gruppo Sportivo Badmintonclub (0563.328.191), Atrebatenstraat 79 bus 18 te 1040 
Brussel (Etterbeek);

 Doodah Senioren Countrydancers, Middaglijnstraat 28 te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-
Node);

Artikel 3

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

Artikel 4

De organisaties vermelden in alle 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 binnen het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie op de volgende wijze:

- In 2022 een bedrag van 900 EUR op budgetsleutel ‘074010-64900000-ACT611’.
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Het collegelid,

#collegelid03_90_140#


