Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20222023-0011
27-10-2022

BIJLAGE
Bijlage nr. 1.
Overeenkomst over de aanstelling van gekwalificeerde sportbegeleiders en –
ondersteuners 2022 – 30 juni 2023.
Tussen
de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel,
vertegenwoordigd door het College, waarvoor optreedt de heer Yannick Roman, algemeen
directeur van de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport, hierna vermeld als VGC
enerzijds, en
Sportwerk Vlaanderen vzw, 0431.746.505, Zuiderlaan 13 te 9000 Gent, vertegenwoordigd door
mevrouw Sylvie Fermaut, algemeen directeur, hierna vermeld als Sportwerk
anderzijds,
wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1.Het doel van deze overeenkomst is de wederzijdse engagementen en verantwoordelijkheden van
Sportwerk en de VGC vast te leggen, met betrekking tot het inschakelen van gekwalificeerde
sportbegeleiders en -ondersteuners voor het Brussels sportaanbod.
Artikel 2.De VGC stelt aan Sportwerk een bedrag van maximum 65.000 EUR ter beschikking voor
sportbegeleiders en sportondersteuners die ingeschakeld worden op vraag van de VGCsportdienst en VGC-Aximax in 2022.
Artikel 3,Voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2023 wordt het maximumbedrag vastgelegd na
onderling overleg en op basis van de noden aan sportbegeleiders en -ondersteuners door VGC en
het geldend en/of overeengekomen klantentarief,
Artikel 4.§ 1 Het bedrag wordt uitgekeerd op grond van facturen die aan de VGC worden voorgelegd, en
wordt uitbetaald op de rekening BE19 0017 4667 0512 van Sportwerk.
§2 Voor opdrachten voor sportbegeleiders en sportondersteuners, zowel voor de aanvragen
vanuit de VGC-sportdienst, VGC-Aximax als vanuit de gemeenschapscentra, worden de tarieven
aangerekend volgens de tarievenmatrix van Sportwerk, met name de tarieven voor overheden.
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§3 Er wordt voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2023 een specifiek klantentarief voor de
VGC, inclusief gemeenschapscentra, onderhandeld en bepaald.
Artikel 5,Sportwerk zal streven naar een maximale invulling, met gekwalificeerde sportbegeleiders, van de
begeleiding van het sportaanbod van de VGC en haar Brusselse partners.
Indien de voorziene lesgever de les niet kan begeleiden, worden maximale inspanningen geleverd
om een vervanger te vinden en aan te stellen.
Dit alles door de actieve rekrutering en inzet van losse uurloners, alsook indien haalbaar door de
inzet van lesgevers in vaste loondienst.
Er wordt tijdig gecommuniceerd over de stand van zaken van lopende aanvragen.
Artikel 6,Het klantenreglement van Sportwerk, als bijlage gevoegd, maakt integraal deel uit van deze
overeenkomst.
Artikel 7.Een strategische stuurgroep VGC-Sportwerk overlegt minstens één keer per jaar om de
Brusselwerking van Sportwerk op te volgen en te monitoren, verder te optimaliseren en om
oplossingen te zoeken voor eventuele knelpunten. Daarnaast is er een permanent operationeel
overleg.
Artikel 8.Deze overeenkomst gaat in vanaf 1 januari 2022 en eindigt op 30 juni 2023.
Deze overeenkomst kan in onderling overleg gewijzigd worden.
Deze overeenkomst kan vroeger beëindigd worden in de volgende gevallen:
-

van rechtswege, indien Sportwerk Vlaanderen vzw wordt ontbonden;

-

bij wijziging van de doelstellingen van Sportwerk Vlaanderen vzw;

-

in onderling akkoord tussen Sportwerk Vlaanderen vzw en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie;

-

door opzegging die uitgaat van één van de partijen, bij gemotiveerd aangetekend
schrijven, met een termijn van 3 maanden.

Opgemaakt in twee exemplaren te Brussel op

Elke partij bevestigt een exemplaar ontvangen te hebben.
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Namens het College van de Vlaamse

Namens Sportwerk Vlaanderen

Gemeenschapscommissie
Yannick Roman

Sylvie Fermaut

Algemeen Directeur Cultuur, Jeugd en Sport

Algemeen directeur

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van een
overeenkomst over sportbegeleiders en sportondersteuners met vzw Sportwerk
Vlaanderen nr. 20222023-0011 van 27-10-2022

De collegeleden,
#collegelid01_90_140#

#collegelid02_90_140#

#collegelid03_90_140#
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