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Reglement voor de ondersteuning van de 

organisatieontwikkeling van regionale cultuur-, jeugd- 

en sportorganisaties 
 

HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen 

Artikel 1.- 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil regionale cultuur-, jeugd- en sportorganisaties sterker 
maken en professioneler laten werken. Dit reglement heeft tot doel om via een gepaste 
ondersteuning de bestuurlijke capaciteit van deze organisaties te verhogen. 

Dit besluit bepaalt de voorwaarden voor deze ondersteuning. 

Artikel 2.- 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1° bestuurlijke capaciteit: het vermogen van een organisatie om haar werking inhoudelijk en 
zakelijk te organiseren en te plannen op lange termijn, geënt op de hoofdstedelijke 
realiteit. 

Artikel 3.- 

§1. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen, moeten de organisaties voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 

1° de organisatie ontplooit een specifieke werking in het Brussels hoofdstedelijk gewest; 

2° de organisatie heeft een bovenlokale opdracht of uitstraling; 

3° de organisatie gebruikt het Nederlands in alle communicatie, inclusief tijdens de 
activiteiten; 

4° de werking van de organisatie is in 2020 door de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
erkend of gesubsidieerd in het kader van haar cultuur-, jeugd- en sportbeleid; 

5° de organisatie heeft zich in het verleden nog niet laten begeleiden met betrekking tot de 
bestuurlijke capaciteit van de organisatie. 

6° de organisatie doet beroep op een externe partner om zich te laten begeleiden met 
betrekking tot de bestuurlijke capaciteit van de organisatie; 
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7° de begeleiding door de externe partner vindt plaats na de aanvraag en uiterlijk op 31 
december 2021. 

 

HOOFDSTUK 2: Ondersteuning 

Artikel 4.- 

§1. Elke organisatie kan maximaal één aanvraag indienen.  

§2. Per organisatie kan een subsidie toegekend worden van maximaal 5.000 EUR. 

§3. Enkel kosten die rechtstreeks gelieerd zijn aan de begeleiding van de organisatie met 
betrekking tot de bestuurlijke capaciteit van de organisatie worden aanvaard.  

 

HOOFDSTUK 3: Procedures 

Artikel 5.- 

§1. De aanvraag gebeurt uitsluitend op het daartoe voorziene formulier. 

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

Artikel 6.- 

§1. De aanvraag moet per post of via e-mail uiterlijk ingediend worden op 20 november 2020. 

§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 bepaald in artikel 3 van het reglement; 

2° onvolledig is of onjuiste informatie bevat;  

3° niet tijdig is ingediend. 

§3. De administratie beoordeelt de aanvragen op basis van volgende criteria: 

1° de inhoudelijke omschrijving van de begeleiding; 

2° de nood van deze begeleiding binnen de organisatie; 

3° de mate waarin de ondersteuning door de VGC noodzakelijk is. 

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

 
HOOFDSTUK 4: Administratieve bepalingen 

Artikel 7.- 

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

Uiterlijk 3 maanden na afloop van de begeleiding moet een verslagdossier ingediend worden. 

 
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. 

 

HOOFDSTUK 5: Slot- en overgangsbepalingen 

Artikel 10.- 

Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2020. 

 

 


