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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegelidbesluit nr. 20222023-0275
25-11-2022

COLLEGELIDBESLUIT
Collegelidbesluit houdende de subsidiëring van duurzaam sportaanbod buiten de 
sportvereniging - deel 5

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;
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Besluit

Artikel 1

Aan onderstaande organisaties worden subsidies toegekend voor de organisatie van een 
duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging voor het sportjaar 2021-2022:

Initiatief
(Periode)

Toekenning aan Uitbetaling op 
rekeningnummer 
van

Identificatie Bedrag

de organisatie van 
verschillende yogalessen 
van 6 september 2021 
tot en met 27 juni 2022

vzw GC Het Huys, 
Egide Van 
Ophemstraat 46 te 
1180 Brussel (Ukkel)

vzw GC Het Huys, 
Egide Van 
Ophemstraat 46 te 
1180 Brussel (Ukkel)

0448.325.486 795,00 EUR

de organisatie van 
verschillende 
sportlessen zoals mini-
voetbal voor kinderen, 
tiener work-out, 
jongerenyoga, 
minibasket en 
multimove en total 
body work-out, ladies 
fit voor volwassen van 
25 september tot en 
met 4 juni 2022

vzw GC Nekkersdal, 
Emile Bockstaellaan 
107 te 1020 Brussel 
(Laken) 

vzw GC Nekkersdal, 
Emile Bockstaellaan 
107 te 1020 Brussel 
(Laken)

0448.108.821 3.092,00 
EUR

de organisatie van 
sportieve naschoolse 
opvang voor kinderen 
van 6 tot en met 8 jaar 
van 1 oktober 2021 tot 
en met 31 mei 2022

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

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

0860.801.457 663,00 EUR

de organisatie van 
yogalessen voor 
kinderen van 4 oktober 
2021 tot en met 27 juni 
2022

Vrije basisschool 
Parkschool, 
Wijngaardstraat 22 
te 1190 Brussel 
(Vorst)

vzw 
Parkschoolcomité, 
Naamsesteenweg 355 
te 3001 Heverlee

0412.715.105 364,00 EUR

de organisatie van 
conditieturnen voor 
vrouwen en bodysculpt 
van 7 september 2021 
tot en met 28 juni 2022

vzw GC Den Dam, 
Waversesteenweg 
1741 te 1160 Brussel 
(Oudergem) 

vzw GC Den Dam, 
Waversesteenweg 1741 
te 1160 Brussel 
(Oudergem)

0448.074.276 710,00 EUR

de organisatie van 
bokslessen, multi-
sportlessen voor  
vrouwen en voetbal 
voor mannen van 1 
september 2021 tot en 
met 31 augustus 2022

vzw Hobo, 
Kogelstraat 24 te 
1000 Brussel

vzw Hobo, 
Kogelstraat 24 te 
1000 Brussel

0447.445.261 1.622,00 
EUR

de organisatie van 
grappling en 
kleuterturnen van 13 
september 2021 tot en 
met 23 december 2021

Gemeentelijke 
basisschool 
Paviljoen, François-
Joseph Navezstraat 

Gemeente 
Schaarbeek, 
Colignonplein 10 te 
1030 Brussel 
(Schaarbeek)

0207.367.687 1.209,00 
EUR
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59 te 1030 Brussel 
(Schaarbeek)

de organisatie van 
lessen BBB en yoga van 
13 september 2021 tot 
en met 1 juni 2022

vzw GC Op-Weule, 
Sint-Lambertusstraat 
91 te 1200 Brussel 
(Sint-Lambrechts-
Woluwe)

vzw GC Op-Weule, 
Sint-Lambertusstraat 
91 te 1200 Brussel 
(Sint-Lambrechts-
Woluwe)

0448.302.128 570,00 EUR

de organisatie van G-
sportlessen en tai chi 
van 13 september tot en 
met 27 juni 2022

vzw Zonnelied, 
Kloosterstraat 7 te 
1761 Borchtlombeek

vzw Zonnelied, 
Kloosterstraat 7 te 
1761 Borchtlombeek

0420.607.638 683,75 EUR

de organisatie van 
kleuter- en ouderdans 
en skatelessen voor 
gevorderden en 
beginners van 16 januari 
2022 tot en met 29 mei 
2022

vzw GC Platoo, 
Pantheonlaan 14 te 
1081 Brussel 
(Koekelberg)

vzw GC Platoo, 
Pantheonlaan 14 te 
1081 Brussel 
(Koekelberg)

0449.209.275 455,00 EUR

de organisatie van 
kickbokslessen voor 
kinderen van 7 oktober 
2021 tot en met 2 juni 
2022

vzw GC De Rinck,  
Dapperheidsplein 7 
te 1070 Brussel 
(Anderlecht)

vzw GC De Rinck,  
Dapperheidsplein 7 te 
1070 Brussel 
(Anderlecht)

0448.302.227 442,00 EUR

de organisatie van 
grappling van 14 
februari 2022 tot en 
met 27 juni 2022

vzw De Brusselse 
Organisatie voor de 
Emancipatie van 
Jongeren, 
Henegouwenkaai 29 
bus 6 te 1080 Brussel 
(Sint-Jans-Molenbeek)

vzw De Brusselse 
Organisatie voor de 
Emancipatie van 
Jongeren, 
Henegouwenkaai 29 
bus 6 te 1080 Brussel 
(Sint-Jans-Molenbeek)

0807.407.808 216,00 EUR

de organisatie van 
lessen vendelzwaaien

Draposmaaiter, Ad. 
Vandenschrieckstraat 
84 te 1090 Brussel 
(Jette)

Draposmaaiter, Ad. 
Vandenschrieckstraat 
84 te 1090 Brussel 
(Jette)

- 129,00 EUR

Artikel 2

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

Artikel 3

De gesubsidieerde organisaties vermelden in alle communicatie de steun van de VGC via het N-
Brussel-logo en volgen daarvoor de richtlijnen van de huisstijlgids op www.vgc.be/stijlhandboek.

Artikel 4 

De uitgaven worden aangerekend binnen het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie op de volgende wijze:

In 2022 een bedrag van 10.950,75 EUR op budgetsleutel ‘074010-64960000-ACT613’.

http://www.vgc.be/stijlhandboek
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Het collegelid,

#collegelid03_90_140#


