Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegelidbesluit nr. 20222023-0155
03-11-2022

COLLEGELIDBESLUIT
Collegelidbesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van duurzaam
sportaanbod - deel 4
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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Overwegende dat vzw gemeenschapscentrum De Rinck geen deskundige lesgever heeft
ingeschakeld, er onvoldoende deelnemers waren en het verslagformulier onregelmatigheden
bevat ;
Overwegende dat Basisschool Sint-Augustinus geen deskundige lesgever heeft ingeschakeld en
het verslagformulier onvolledig is;
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
omni-sportlessen,
yoga en
Circuittrainingen
voor kinderen van 3
tot en met 10 jaar
van 27 september
2021 tot en met 28
mei 2022
de organisatie van
omni-sportlessen,
voor kinderen van 12
tot en met 18 jaar
van 17 januari 2022
tot en met 18
februari 2022
de organisatie van
kleutersportlessen,
multimove en
danslessen voor
kinderen van 3 tot
en met 8 jaar van 30
september 2021 tot
en met 9 juni 2022
de organisatie van
tunlessen 50+ en
yoga voor
volwassenen en
multimove voor
kinderen van 1
september 2021 tot
en met 29 juni 2022
de organisatie van
senioren gymnastiek
van 6 september
2021 tot en met 30
juni 2022

Dienst
Nederlandstalige
aangelegenheden SintGillis, Maurice Van
Meenenplein 39 te
1060 Brussel (SintGillis)

Gemeente Sint-Gillis,
Maurice Van
Meenenplein 39 te
1060 Brussel (SintGillis)

0207.367.588

2.544 EUR

Hoofdstedelijk
Instituut AnneessensFunck, Groot Eiland 39
te 1000 Brussel

Beheer
schoolfinanciën
Instituut AnneessensFunck, Groot Eiland 39
te 1000 Brussel

0739.713.783

410 EUR

vzw De Verliefde Wolk,
Vier-windenstraat 58
te 1080 Brussel (SintJans-Molenbeek)

vzw De Verliefde Wolk,
Vier-windenstraat 58
te 1080 Brussel (SintJans-Molenbeek)

0731.798.187

572 EUR

vzw
gemeenschapscentrum
Essegem, Leopold I
straat 329
te 1090 Brussel (Jette)

vzw
0448.789.009
gemeenschapscentrum
Essegem, Leopold I
straat 329
te 1090 Brussel (Jette)

986 EUR

vzw De Kaai, Adolphe
Willemynsstraat 113 te
1070 Brussel
(Anderlecht)

vzw De Kaai, Adolphe
Willemynsstraat 113 te
1070 Brussel
(Anderlecht)

190 EUR

0458.357.068
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de organisatie van
tunlessen 50+ en
yoga voor
volwassenen en
multimove voor
kinderen van 20
september 2021 tot
en met 20 juni 2022
de organisatie van
grappling, dans en
breakdance lessen
voor kinderen van 6
tot 13 jaar van 6
september 2021 tot
en met 30 juni 2022
de organisatie van
gymnastiek van 14
september 2021 tot
en met 31 augustus
2022
de organisatie van
grappling voor
kinderen van 6 tot 12
jaar van 15 oktober
2021 tot en met 30
juni 2022
de organisatie van
circus- en
bewegingsateliers
voor kinderen van 4
tot 11 jaar van 6
oktober 2021 tot en
met 25 mei 2022
de organisatie van
kleuterturnen met
ouders en multimove
voor kinderen van
2,5 tot 7 jaar en
pilates voor
volwassenen van 25
september 2021 tot
en met 14 mei 2022
de organisatie van
yoga- en
pilates@lunchtime
voor volwassenen en
Kadée Boouge,
danslessen, voor
kinderen van 4 tot 7
jaar van 20
september 2021 tot
en met 28 juni 2022

vzw
gemeenschapscentrum
Everna, SintVincentiusstraat 30 te
1140 Brussel (Evere)

vzw
0447.992.025
gemeenschapscentrum
Everna, SintVincentiusstraat 30 te
1140 Brussel (Evere)

1.674 EUR

vzw De Brusselse
Organisatie voor de
Emancipatie van
Jongeren,
Henegouwenkaai 29
bus 6 te 1080 Brussel
(Sint-Jans-Molenbeek)
vzw Thuis, Zeypstraat
35 te 1083 Brussel
(Ganshoren)

vzw De Brusselse
Organisatie voor de
Emancipatie van
Jongeren,
Henegouwenkaai 29
bus 6 te 1080 Brussel
(Sint-Jans-Molenbeek)
vzw Thuis, Zeypstraat
35 te 1083 Brussel
(Ganshoren)

0807.407.808

923 EUR

0419.501.739

232,50 EUR

vzw De Molenketjes,
Ninoofsesteenweg
124A te 1080 Brussel
(Sint-Jans-Molenbeek)

vzw De Molenketjes,
Ninoofsesteenweg
124A te 1080 Brussel
(Sint-Jans-Molenbeek)

0563.346.207

1.170 EUR

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

vzw
0448.302.227
gemeenschapscentrum
De Rinck,
Dapperheidsplein 7 te
1070 Brussel
(Anderlecht)

1.527 EUR

vzw
gemeenschapscentrum
Nohva, Peter
Benoitplein 22-23 te
1120 Brussel (NederOver-Heembeek)

vzw
0448.705.964
gemeenschapscentrum
Nohva, Peter
Benoitplein 22-23 te
1120 Brussel (NederOver-Heembeek)

1.339 EUR

vzw
gemeenschapscentrum
De Maalbeek,
Hoornstraat 97 te 1040
Brussel (Etterbeek)

vzw
0448.741.794
gemeenschapscentrum
De Maalbeek,
Hoornstraat 97 te 1040
Brussel (Etterbeek)

1.525 EUR
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Artikel 2
Aan onderstaande organisaties worden geen subsidies toegekend voor de organisatie van een
duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging voor het sportjaar 2021-2022:
-

vzw gemeenschapscentrum De Rinck voor de organisatie van Urban Dance lessen;

-

Basisschool Sint-Augustinus voor de organisatie van Capoeira lessen.

Artikel 3
De in artikel 1 vermelde subsidies worden uitbetaald in één schijf.
Artikel 4
De gesubsidieerde organisaties vermelden in alle communicatie de steun van de VGC via het NBrussel-logo en volgen daarvoor de richtlijnen van de huisstijlgids op www.vgc.be/stijlhandboek.
Artikel 5
De uitgaven worden aangerekend binnen het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie op de volgende wijze:
In 2022 een bedrag van 13.092,50 EUR op budgetsleutel ‘074010-64960000-ACT613’.

Het collegelid,

#collegelid03_90_140#
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