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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegelidbesluit nr. 20182019-0731
11-07-2019

COLLEGELIDBESLUIT
Collegelidbesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten - deel 10

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 de verordening  nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten;

Gelet op het collegebesluit nr. 20132014-0597 van 20 juli 2014 houdende de bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het collegebesluit nr. 20142015-0049 van 18 december 2014 houdende de delegatie van 
beslissingsbevoegdheden aan de leden van het College 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. 20142015-0049 van 18 december 2014 houdende de delegatie van 
beslissingsbevoegdheden aan de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

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 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 Cultuur, Jeugd en Sport 2016-2020;

Overwegende dat het project ‘de bouche à l’oreille – doorfluistertje’ van vzw Medeber Teatro niet 
voldoet aan de criteria van een volwaardig kunstproject wegens inhoudelijk zwak en te weinig 
Nederlandstalig karakter;
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Artikel 1

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

- 1.500 EUR aan Maya Callaert voor het project ‘Not yet almost there’ op 28 september 2019.

- 5.000 EUR aan vzw Great Investments (0.828.517.283), Sainctelettesquare 19 te 1000 Brussel 
(Brussel) voor het project ‘Moving’ in Concert’ van 3 t.e.m. 5 oktober 2019;

- 5.000 EUR aan Anouk Friedli voor het project ‘Alex Moons’ op 13 september t.e.m. 7 december 
2019;

- 5.000 EUR aan vzw Elephy (0.688.702.572), Emile Bockstaellaan 225 bus 3 te 1020 Brussel (Laken) 
voor het project ‘Kastom Kopiraet’ in december 2019;

- 4.000 EUR aan vzw Espacetous (0.665.925.487), Jubelfeestlaan 118 te 1080 Brussel (Sint-Jans-
Molenbeek) voor het project ‘Other_Enter’ op 25 september 2019;

- 4.000 EUR aan Dagmar Dachauer voor het project ‘The Feline Project’ op 20 september 2019;

- 2.000 EUR aan Ariel Eberstein voor het project ‘SONICO: Eduardo Rovira Inedito, opname, 
videoclip en perscampagne’ in september 2020.

- 3.000 EUR aan vzw Arp (Artistic Research Production) (0.722.590.711),  Henri Wafelaertsstraat 18 
te 1060 Brussel (Sint-Gillis) voor het project ‘SOTA Summer Camp Fair Art Almanac 2020’ van 
Nicolas Galeazzi in januari 2020.

Artikel 2

Aan vzw Medeber Teatro (0.717823655), Dethystraat te 1060 Brussel (Sint-Gillis) wordt geen 
subsidie toegekend voor het project ‘De bouche à l’oreille - doorfluistertje’ op 27 september 2019. 

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

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.

Het collegelid,

Pascal SMET


