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Vzw "Geopolis".- Subsidieovereenkomst 2021-2022 : 15.000,00 EUR.

De Gemeenteraad,

Overwegend dat de Stad Brussel via haar beleid internationale solidariteit verschillende subsidies toekent aan verenigingen om
projecten te ontwikkelen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en informatie, sensibilisatie en ontwikkelingseducatie;

Overwegend dat de Stad Brussel door middel van mondiale vorming en verschillende acties haar burgers bewust wil maken van de
gevolgen van éénieders acties in een geglobaliseerde wereld en hun onderlinge afhankelijkheid;

Gezien het feit dat de vzw "Geopolis", een fotoreportagecentrum over actualiteit en geschiedenis in het hart van Brussel (aan de
Ateliers des Tanneurs), de grote geopolitieke omwentelingen en de belangrijkste actuele uitdagingen m.b.t. internationale solidariteit
tracht uit te leggen en in het bijzonder de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties ;

Overwegende dat de vzw "Geopolis" thematische tentoonstellingscycli, radio-uitzendingen en een evenementenprogramma aanbiedt
in het bijzonder gericht op het grote publiek, jongeren en scholen;

Gezien de kredieten die ingeschreven zijn op het artikel 15001/33202 van de gewone begroting 2022;

Gezien een 2-jarige subsidieovereenkomst met de vzw "Geopolis" voor 2021-2022 werd goedgekeurd door het College op
22/04/2011 en de Gemeenteraad op 26/04/2021;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel.- Toekennen van een subsidie van 15.000,00 EUR op het artikel 15001/33202 van de gewone begroting 2022 aan de vzw
"Geopolis" gelegen 'Atelier des Tanneurs', Huidevettersstraat 58-60 te 1000 Brussel om tentoonstellingen en conferenties te
ontwikkelen over thema's die verband houden met internationale solidariteit en in het bijzonder de 17 doelstellingen van duurzame
ontwikkeling van de VN.
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