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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20182019-0718
25-07-2019

COLLEGEBESLUIT
Collegebesluit houdende de subsidiëring, de niet-subsidiëring en terugvordering van 
kunsten - deel 9

Het College,

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 de verordening nr. 03/01 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 24 april 2003 
houdende subsidiëring van kunsten;

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. 20152016-0586 van 23 juni 2016 houdende de uitvoering van 
verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten;

Gelet op het collegebesluit nr. 20172018-0505 van 29 maart 2018 houdende de uitvoering van 
verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten - deel 5;

Gelet op het advies van de werkgroep kunsten van 12 en 19 juni 2019 dat als geheel wordt 
onderschreven en integraal deel uitmaakt van het besluit;

Gelet op het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Cultuur, Jeugd en Sport;

Overwegende dat de subsidie voor vzw Caravan Productions dient te worden teruggevorderd 
omdat de voorstelling geannuleerd is;
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Besluit

Artikel 1

Aan volgende kunstenaars en organisaties wordt voor het overeenstemmende project een 
subsidie toegekend van:

- 25.000 EUR aan vzw Bloet (0.408.124.233), Louizalaan 349 bus 25 te 1050 Brussel (Elsene) 
voor het project ‘body a.k.a.’ in het najaar 2019;

- 6.000 EUR aan vzw FFORMATT (0728.773.371), Mariemontkaai 11 bus 4 te 1080 Brussel (Sint-
Jans-Molenbeek) voor het project ‘FFORMATT’ in 2019 en 2020 ;

- 15.000 EUR aan vzw Bâtard Brussels (0.866.215.938), Eikenbergstraat 23 te 1040 Brussel 
(Etterbeek) voor het project ‘Bâtard’ van 28 januari tot 1 februari 2020;

- 8.000 EUR aan vzw C3J (La chose à trois jambes) (0.546.923.711), Dwarsstraat 46 te 1210 
Brussel (Sint-Joost-ten-Node) voor het project ‘Chance’ in december 2019;

- 8.000 EUR aan vzw Tictac Art Centre (0.684.888.591), Clemenceaulaan 55 te 1070 Brussel 
(Anderlecht) voor het project ’60 days improvisation intensive door Tictac Art Centre’ in 
het najaar van 2019.

Artikel 2

Aan volgende organisaties wordt voor het overeenstemmende project geen subsidie toegekend:

- vzw Brussels Art Days (0.835.246.412), Renbaanlaan 64 te 1050 Brussel (Elsene) voor het 
project ‘Generation Brussels’ van 5 t.e.m. 8 september 2019;

- vzw Journalismfund.eu (0.463.312.580), Rozenweg 4b te 1731 Zellik (Asse) voor het project 
‘Documentairefotografie in Vlaanderen en Nederland’ van 12 september tot 24 oktober 
2019;

- vzw Het Bordes (0.443.335.035), Dwarsstraat 42 te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node) voor 
het project ‘FRAGMENT II’ van 20 t.e.m. 22 september 2019;

- Joris Perdieus voor het project ‘MA’ van 3 september t.e.m. 19 oktober 2019;

- vzw E.L.S. (0.866.292.449), Koorstraat 32 te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek) voor het 
project ‘2M3’ van september t.e.m. december 2019;

- vzw Lab[au] (0.475.210.720), Vanderstichelenstraat 106 te 1080 Brussel (Sint-Jans-
Molenbeek) voor het project ‘Encountered Error’ van 5 september tot 9 november 2019;

- Leen Van Dommelen voor het project ‘Solotentoonstelling Leen Van Dommelen’ van 8 
januari tot 28 februari 2020;

- vzw Hiros (0862.325.347) Fortstraat 35 te 1060 Brussel (Sint-Gillis), voor het project ‘Critical 
Techno’ van Helena Dietrich op 23 november 2019;

- vzw Sint-Lukasgalerie Brussel (0.421.418.379), Paleizenstraat 70 te 1030 Brussel (Schaarbeek) 
voor het project ‘Een Kunstzinnige Verjaardag’ van 24 oktober t.e.m. 20 december 2019;
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- Nadine Baboy Nyamatangelo voor het project ‘Désintégration Culturelle’ op 23 november 
2019;

- Marco Torrice voor het project ‘MELTING POT’ op 21 december 2019;

- vzw Dagvorm Films (0.719.599.955), Pletinckxstraat 25 te 1000 Brussel voor het project 
‘dagvorm_cinema’ in 2019;

- vzw Arty Farty Brussels (0675.379.029), Adolphe Lavalléestraat 39 te 1080 Brussel (Sint-
Jans-Molenbeek) voor het project ‘Nuits Sonores & European Lab Brussels 2019’ van 3 
t.e.m. 6 oktober 2019;

- vzw Gemeenschapscentrum Pianofabriek (0449.928.758), Fortstraat 35 te 1060 Brussel 
(Sint-Gillis) voor het project ‘OOOphelia’ van Rosa Omarsdottir in het najaar van 2019;

- Wouter De Raeve voor het project ‘PERMANENT’ in oktober 2019;

- vzw Brusselse Werkplaats voor Podiumkunsten (0884.010.092), Onze-Lieve-Vrouw van 
Vaakstraat 83 te 1000 Brussel voor het project ‘Reception’ van Jeanne Colin op 23 
november 2019;

- vzw Red Orange Productions (0.833.129.535), Edmond Van Cauwenberghstraat 55 te 1080 
Brussel (Sint-Jans-Molenbeek) voor het project ‘8. International dancefilmfestival Brussels 
l’art difficile de filmer la danse’ in oktober 2019;

- vzw witzwart (0.662.603.733), Achterheidestraat 44A te 3110 Rotselaar voor het project 
‘Into the Bushes’ van 28 januari tot 1 februari 2020.

Artikel 3

De gesubsidieerde verenigingen vermelden in hun communicatie de steun van de VGC via het N-
brussel-logo en volgen daarvoor de richtlijnen van de huisstijlgids op www.vgc.be/huisstijlgids. 
De organisaties behoren tot categorie 4 van het stijlhandboek.

Artikel 4

De subsidies worden in één schijf uitbetaald.

Artikel 5

De gesubsidieerde organisaties en kunstenaars dienen voor de ondersteunde projecten een 
inhoudelijk en financieel verslag in uiterlijk 3 maanden na het beëindigen van het project.

http://www.vgc.be/huisstijlgids
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Artikel 6

Van de toegekende subsidies bij collegebesluit nr. 20172018-0505 van 29 maart 2018 houdende de 
subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten - deel 5 wordt het volgende bedrag 
teruggevorderd:

- een bedrag van 7.000 EUR van vzw Caravan Production (0.806.498.778), Handelskaai 18 te 1000 
Brussel voor het project ‘In the sky I am walking (HYOID)’.

De algemeen directeur Cultuur, Jeugd en Sport wordt gemachtigd het bedrag terug te vorderen.

Artikel 7

De uitgaven worden aangerekend op artikel 51002/332-01 “Subsidies voor kunsten” van de 
begroting 2019 waar een krediet van 1.894.500 EUR is uitgetrokken.

De inkomsten (7.000 EUR) worden aangerekend op artikel 500/161-48 ‘diverse ontvangsten en 
terugvorderingen’ van de begroting 2019.

Na beraadslaging,

De collegeleden,

Pascal SMET            Sven GATZ                                 Elke VAN DEN BRANDT


