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Reglement Stadskriebels@canal 2022 

 

Artikel 1.- 

Situering 

§1. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil op zondag 8 mei 2022 een alternatieve, meer 
gedecentraliseerde editie van Stadskriebels organiseren, nl. een Corona-proof beweeg- en 
sportaanbod op, langs en in de periferie van het Brussels kanaal onder de naam 
‘Stadskriebels@Canal’. 
Doel is het promoten van bewegen en sporten en het Brussels sportaanbod zoveel mogelijk 
zichtbaar te maken in de publieke ruimte. 
  
§2. Voor deze editie wil de VGC de Brusselaars laten proeven van een grote waaier aan 
sportactiviteiten: een mix van traditionele, minder gekende, attractieve en innovatieve 
beweegvormen en sportdisciplines. Extra aandacht gaat naar ‘kwaliteitsvol’ sporten en nieuwe 
sporten. 
 
§3. De VGC-sportdienst zoekt partners om samen een grote en diverse waaier aan traditionele, 
minder gekende en innovatieve beweeg- en sportactiviteiten aan te bieden. 
 
§4. Dit reglement heeft tot doel initiatiefnemers te ondersteunen die in het kader van 
Stadskriebels@Canal op 8 mei 2022 een beweeg- en of sportaanbod ontwikkelen. Dit besluit 
bepaalt de voorwaarden voor de ondersteuning van de initiatieven in het kader van 
Stadskriebels@Canal op 8 mei 2022. 
 
Artikel 2.- 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° Stadskriebels@Canal: Brussels sportfeest op zondag 8 mei 2022 
2° administratie: de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport binnen de administratie van 
het College; 
3° initiatiefnemer: de natuurlijke persoon, de organisatie (feitelijke vereniging of vzw) of het 
lokaal bestuur die verantwoordelijk is voor één of meerdere initiatieven; 
4° investeringskosten: kosten verbonden aan de aankoop van duurzame materialen zoals 
bijv. meubilair, toestellen, machines, elektronische apparatuur, enz; 
5° reguliere personeelskosten: kosten verbonden aan het personeel dat vast in dienst is 
binnen de reguliere werking van de initiatiefnemer. 
 

Artikel 3.- 

§1. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen, moeten de beweeg- en sportinitiatieven 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1° de initiatieven vinden plaats op 8 mei 2022, bij voorkeur van 11 tot 18 uur, met een minimum 
van 3 uren. 
2° de initiatieven vinden bij voorkeur plaats in openlucht, dit op, langs of in de periferie van het 
Brussels kanaal;  
2° de initiatieven richten zich naar een Brussels publiek en zijn publiek toegankelijk, ze worden 
gratis aangeboden; 
3° de beweeg- en/of sportbeleving staat centraal; activiteiten worden deskundig begeleid; 
4° de initiatiefnemer gebruikt het Nederlands in alle communicatie, inclusief tijdens de 
activiteiten; 
6° de initiatieven beantwoorden aan de veiligheidsmaatregelen zoals bepaald door de lokale, 
regionale of nationale overheden. 
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7° de initiatieven beantwoorden aan alle wettelijke verplichtingen en verzekeringen omtrent 
burgerlijke aansprakelijkheid 
8° de initiatiefnemer gaat akkoord om, na toekenning van de subsidie, de nodige praktische en 
inhoudelijke informatie (definitief programma, tijdstip en locatie) aan de VGC-sportdienst te 
bezorgen met het oog op communicatie. 

 
HOOFDSTUK 2: Financiële ondersteuning 

Artikel 4.- 

§1. Een initiatiefnemer kan meerdere initiatieven opzetten. 

§2. Per initiatief kan een subsidie toegekend worden van maximaal 3.000 EUR. 

§3. Ondersteunde initiatieven mogen geen winst nastreven noch genereren. Enkel kosten die 
rechtstreeks gelieerd zijn aan de initiatieven worden aanvaard.  
Komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 
1° investeringskosten; 
2° reguliere personeelskosten. 
 
 

HOOFDSTUK 3: Procedures 

Artikel 5.- 

§1. Per initiatief kan slechts één aanvraag worden ingediend bij de administratie. 

§2. De aanvraag en het verslag gebeuren uitsluitend op de daartoe voorziene formulieren. 

§3. Een aanvraag is voldoende gedocumenteerd om beoordeeld te kunnen worden op de 
inhoudelijke sterkte, de kwaliteiten van het initiatief, het procesmatige verloop en de 
organisatorische aanpak. 
 

Artikel 6.- 

§1. De aanvraag moet ten laatste ingediend worden op 8 februari 2022. 

§2. De administratie onderzoekt of een aanvraag voldoet aan het reglement. De administratie kan 
subsidieaanvragen onontvankelijk verklaren als de aanvraag 
 
1° niet beantwoordt aan de voorwaarden uit het reglement; 

2° onvolledig is of onjuiste informatie bevat; 

3° niet tijdig is ingediend. 

§3. De administratie beoordeelt de aanvragen en houdt hierbij rekening met: 

1° de inhoudelijke kwaliteiten van het initiatief en de mate waarin het initiatief aansluit bij 
de doelstelling zoals verwoord in artikel 1 van dit reglement; 

2° het bereik van het initiatief; 

3° de geografische spreiding van de initiatieven op, langs en in de periferie van het Brusselse 
kanaal; 
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4° de mate waarin het initiatief zich richt tot Brusselaars die zich in een kwetsbare situatie 
bevinden; 

5° de wijze waarop de begeleiders van het initiatief vergoed worden. 

§4. Het collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra kent de 
projectsubsidie toe. 

 

HOOFDSTUK 4: Administratieve bepalingen 

Artikel 7.- 

De subsidie wordt uitbetaald in 1 schijf door overschrijving op de bankrekening van de 
initiatiefnemer. 
 
Artikel 8.- 

Uiterlijk 2 maanden na afloop van het initiatief moet een verslagdossier ingediend worden, dat 
naast een inhoudelijk ook een financieel verslag bevat. 

Artikel 9.- 

§1. Alle gevraagde bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk geacht worden voor de berekening 
van de subsidie en/of de financiële controle moeten aan de administratie van het College 
verstrekt worden. 

§2. Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de voorwaarden niet vervuld zijn, 
kan het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de toegekende subsidie geheel of 
gedeeltelijk terugvorderen en de initiatiefnemer eventueel tijdelijk van verdere subsidiëring 
uitsluiten, ongeacht de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende het afleggen van 
onjuiste verklaringen. 

§3. Indien omwille van overmacht Stadskriebels@Canal in zijn geheel of een specifieke activiteit 
niet kan plaatsvinden, worden de toegekende subsidies uitbetaald a rato van de al gemaakte 
kosten.  
 

Artikel 10.- 

§1. In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende 
overheid, conform de richtlijnen van de huisstijl van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zoals 
beschreven in de huisstijlgids op www.vgc.be/huisstijlgids. 
§2. Het initiatief schrijft zich in in de gezamenlijke communicatie van Stadskriebels@Canal.  

 

Artikel 11.- 

Dit reglement treedt in werking op 4 januari 2022. 

http://www.vgc.be/huisstijlgids

