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Vzw "Diogène".- Subsidie 2021-2022 : 5.000,00 EUR.- Overeenkomst.

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 de onderlinge afhankelijkheid;

Overwegend dat het festival "Millenium" wordt georganiseerd door devzw "Diogène". Het festival, gecreëerd door filmmakers in
2009, heeft wortel geschoten in de Brusselse en internationale cultuurwereld als het referentiefestival dat een andere invalshoek biedt
over de belangrijkste kwesties van onze tijd - meer bepaald de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's);

Overwegend dat het festival "Millenium" een relevante en kwalitatieve programmering aanbiedt, met een selectie van toegewijde
films van over de hele wereld, en dat het festival zich onderscheidt met een sterke identiteit en een benchmark, niet alleen voor het
publiek, maar ook voor andere festivals in Europa;

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

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

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel : Toekennen van een subsidie van 5.000,00 EUR aan de vzw "Diogène" om het "Millenium"-documentairefestival te
organiseren over thema's die verband houden met internationale solidariteit en in het bijzonder de 17 duurzame VN-
ontwikkelingsdoelen, op artikel 15001/33202 van de gewone begroting van 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van deze
begroting door de toezichthoudende overheid.
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