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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ETTERBEEK
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Patrick Lenaers, Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean
Laurent, Rik Baeten, Aziz Es, Schepenen ;
Eliane Paulissen, Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, André du Bus, Laurent
Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Kathy Mottet, Christophe Gasia, Christina
Karkan, Marie-Louise Servais, Virginie Taittinger, Christian De Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani
Ilungu, Imad Benarafa, Ahmed M’Rabet, Stéphane Van Vaerenbergh, Sandra Jen, Françoise de
Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Vincent De Wolf, Burgemeester ;
Françoise Bertieaux, Rachid Madrane, Josianne Pardonge, Damien Gérard, Viviane Scholliers, Farida
Tatou, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 23.11.15
#Onderwerp : Sluiten van een overeenkomst voor het jaar 2015 betreffende de samenwerking tussen de
gemeente Etterbeek en Royal Sporting Club Anderlecht over de strijd tegen de schooluitval#
Openbare zitting

Preventiedienst
De Gemeenteraad,
gelet op de beslissing van het schepencollege van 19 september 2013, dat de Preventiedienst toestemming
geeft om met Royal Sporting Club Anderlecht samen te werken aan een project voor de strijd tegen
schooluitval;
overwegende dat deze samenwerking het mogelijk maakt om wijkvoetbal te organiseren of te doen
heropleven met de bijzonderheid de strijd aan te binden tegen spijbelen, schooluitval en een opmerkbare
verbetering van de resultaten;
gelet op de overeenkomst 2015 die overgebracht werd door RSCA en de rechten en plichten van beide
partijen vastlegt;
BESLIST
om de overeenkomst 2015 hierbij gevoegd betreffende de samenwerking tussen de gemeente Etterbeek en
Royal Sporting Club Anderlecht over de strijd tegen schooluitval goed te keuren.
Deze beraadslaging zal in overstemming met de wettelijke voorschriften aan de overheidstoezicht
onderworpen worden.
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Om de doelstellingen, omschreven in hun respectievelijke statuten, te definiëren, wordt overeengekomen:
tussen
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de RSCA FOUNDATION Constant Vanden Stock, Theo Verbeecklaan, 2 te 1070 BRUSSEL, hierna de
“Stichting” genoemd
en
het Gemeentebestuur van de Gemeente Etterbeek, hierna « Partner » genoemd.
De RSCA Foundation Constant Vanden Stock verbindt zich met de PARTNER om samen te werken aan een
steunactie die beantwoordt aan de doelstellingen van deze “STICHTING”, meer bepaald hulp aan
motorisch, mentaal gehandicapte of kansarme personen.
Concreet zal de steun van de “STICHTING” hoofdzakelijk gericht zijn op het organiseren en coördineren
van voetbaltrainingen voor jongeren van 10 tot 13 jaar in samenwerking met de gemeente, een school en/of
een buurthuis.

I. Respectievelijke verbintenissen
1. De “STICHTING” verbindt zich om:

• te handelen in het belang van haar “PARTNER”;
• van 1 september tot 30 mei 1 of 2 trainers ter beschikking te

stellen op woensdagnamiddag (of een

andere overeen te komen dag);

• uitrusting te bezorgen, uitgezonderd schoenen;
• de trainingen, de intergemeentelijke wedstrijden,

de wedstrijden om de Constant Vanden Stock
wisselbeker met een finale tussen de 4 beste ploegen op het hoofdterrein tijdens de Fanday te
coördineren;

• de trofeeën en geschenken te overhandigen aan de spelers die de finale bereiken;
• een wedstrijd te organiseren met de spelers van de eerste ploeg van RSCA;
• een bezoek aan de inrichtingen van RSCA (stadion en opleidingscentrum) te organiseren;
• alle deelnemers uit te nodigen voor de opendeurdag (Fanday) van RSCA.
2. De “PARTNER” verbindt zich om:

• elke woensdagnamiddag een voetbalterrein ter beschikking te stellen;
• de kinderen te laten begeleiden door gemeentepersoneel (opvoeders,

politiedienst) of andere
personen zodat hun veiligheid en het goede verloop van de activiteiten verzekerd zijn;

• het vervoer van de woonplaats naar de plaats van de toernooien en omgekeerd te organiseren;
• in te staan voor de rekrutering en de selectie van de deelnemers aan dit project;
• de evolutie van de regelmatige aanwezigheid en de schoolresultaten van de jongeren te volgen en
oplossingen voor problemen aan te bieden in overleg met de ouders en de school en/of het buurthuis;

•

een verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen” af te sluiten voor de
deelnemers tijdens de activiteit;

• eventuele verfrissingen aan te bieden tijdens de trainingen.
3. Indien nodig zullen de “STICHTING” en de “PARTNER” samenkomen bij de “PARTNER” of op de
zetel van de “STICHTING”.
De “STICHTING” zal het recht hebben om de goede bestemming van de aan de “PARTNER” ter
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beschikking gestelde middelen te controleren en bewijsstukken te vragen voor het gebruik van deze
middelen.
4 . De “PARTNER” zal eveneens:

• handelen in het belang en met naleving van de doelstellingen van de “STICHTING”. Deze zijn goed
gekend door de “PARTNER”.

• alle bewijsstukken leveren die de “STICHTING” wenst;
• volledig samenwerken met de “STICHTING” voor de uitvoering van het project en om dit tot een
goed einde te brengen;

• de door de “STICHTING” toegekende middelen beheren als een goede huisvader;
• het imago en de naam (branding) van de Stichting en van RSCA en zijn spelers enkel gebruiken met
uitdrukkelijke toestemming van de directie van de “STICHTING”;

•

zich verbinden tot het nakomen van de taken, de doelstellingen en de waarden van de
“STICHTING” en RSCA.

II. Modaliteiten voor uitvoering en opvolging
Beide instellingen duiden een referent aan om:

• deze overeenkomst op te volgen
• regelmatig overleg te plegen
• een regelmatige berekende balans van het partnerschap te formaliseren
III. Communicatie
Beide partijen verbinden zich om hun partnerschap kenbaar te maken aan hun leden en/of partners wanneer en
waar de context zich daartoe leent.
Alle mededelingen en publicaties moeten voorafgaandelijk door beide partijen goedgekeurd worden.

IV. Duur – Evaluatie – Aanpassing – Ontbinding
Deze partnerschapovereenkomst zal aanvangen op 1 september 2015, datum waarop deze overeenkomst
ondertekend wordt voor een periode van 12 maanden. Zij kan eventueel verlengd worden voor een periode
van 2 jaar.
De overeenkomst zal maandelijks geëvalueerd worden om de nodige correcties/aanpassingen te kunnen
doorvoeren.
Zij kan eveneens op vraag van een van de ondertekenende partijen ontbonden worden door een aangetekend
schrijven dat uiterlijk een maand voor de verjaardag van de ondertekening van deze overeenkomst verzonden
werd.

V. Geschillen
De eventuele geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken van het Brusselse rechtsgebied die
alleen bevoegd zijn en enkel de Belgische wet zal worden toegepast.
Gedaan te Etterbeek op ……………………., in tweevoud, waarbij elke partij een exemplaar ontvangen heeft.
Voor de “PARTNER”
Voor de gemeente Etterbeek
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De Gemeentesecretaris,
burgemeester

Voor de

Christian DEBATY

Bij afvaardiging
Patrick LENAERS
Schepen

Voor de “STICHTING”
Kiki Vanden Stock
Voorzitster

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De gemeentesecretaris,
Christian Debaty

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 24 november 2015
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Christian Debaty

Vincent De Wolf
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