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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegelidbesluit nr. 20202021-0355
02-12-2020

COLLEGELIDBESLUIT
Collegelidbesluit houdende de subsidiëring in het kader van het jongerenfonds À Fonds - 
deel 8

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 de ondersteuning en stimulering van het lokaal 
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid, gewijzigd bij de decreten van 
19 december 2014, 3 juli 2015, 20 mei 2016, 18 november 2016 en 22 december 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016 houdende de uitvoering van 
het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid 
en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;

Gelet op de verordening nr. 11-02 van 20 januari 2012 houdende het ondersteunen van het 
vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid;

Gelet op het collegebesluit nr. 20112012-0257 van 1 februari 2012 houdende het reglement voor de 
ondersteuning van jeugdwerkprojecten;

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. 20152016-0128 van 16 oktober 2015 houdende de werking van het 
jongerenfonds;

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

Gelet op het advies van de jury van 23 november 2020;

Besluit

Artikel 1

Een projectsubsidie van 3.000 EUR voor het project ‘Panna Vibes’ van december 2020 tot en met 
augustus 2021, wordt toegekend aan Hakim Amrani.

Artikel 2

De in artikel 1 toegekende subsidie wordt uitbetaald in twee schijven. De eerste schijf van 90 % 
wordt onmiddellijk na goedkeuring van dit besluit uitbetaald. De tweede schijf van 10 % wordt 
uitbetaald na ontvangst van de vereiste inhoudelijke en financiële verantwoording.

Artikel 3

De in artikel 1 gesubsidieerde initiatiefnemer dient uiterlijk drie maanden na afloop van het 
project een inhoudelijk en financieel verslag in.

Artikel 4

De in artikel 1 gesubsidieerde initiatiefnemer vermeldt in zijn communicatie de steun van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie via het N-brussel-logo en volgt daarvoor de richtlijnen van de 
huisstijlgids op www.vgc.be/stijlhandboek. 

Artikel 5

De uitgave wordt aangerekend op artikel 55014/332-01 ‘Subsidies projecten, vernieuwende 
initiatieven en kadervorming’ van de begroting 2020, waar een krediet van 563.350 EUR is 
uitgetrokken.

Het collegelid,

X Pascal Smet
Pascal SMET
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