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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN 

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION 

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 

_________ 

 
VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE 

 

VLAAMSE OVERHEID 

 

N. 2010 — 2182                       [C − 2010/35436] 

 

30 APRIL 2010. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 19 december 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies 

inzake topsport 

 

       De Vlaamse Regering, 

 

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse 

sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding, artikel 2, 9°, 18 en 26, § 2; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot het 

verkrijgen van de subsidies inzake topsport, artikelen 2 en 3; 

Gelet op het advies van de Stuurgroep Topsport, gegeven op 11 januari 2010; 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 februari 2010; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; 

Na beraadslaging, 

Besluit : 

 

Artikel 1. In punt 3° Categorie III van Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot 

vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport, wordt tussen het eerste streepje en 

het tweede streepje een nieuw streepje ingevoegd, dat luidt als volgt : « golf : golf ». 

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. 

 

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, is belast 

met de uitvoering van dit besluit. 

 

Brussel, 30 april 2010 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

K. PEETERS 

 

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, 

Ph. MUYTERS 

_________ 
 


