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The Beit Project Assoc.- Partnerschapsovereenkomst.

De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het Decreet van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door
het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;
Gelet op het Besluit van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011 betreffende de toepassing van het decreet van 30 april 2009
betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de
openbare bibliotheken;

Overwegende dat de Bibliotheek Bruegel zet zich in om het recht op kennis voor alle Franstaligen in Brussel te bevorderen

Overwegende dat THE BEIT PROJECT ASSOC organiseert sinds 2011 een educatief, cultureel en sociaal project dat gericht is op de
erkenning en integratie van culturele en sociale diversiteit als rijkdom en inherent onderdeel van de Europese samenleving

Overwegende dat het doel van deze overeenkomst is de terbeschikkingstelling van lokalen door de Stad Brussel aan THE BEIT
PROJECT ASSOC  voor videomontageworkshops met Brusselse scholengroepen

Overwegende dat in het kader van het project wordt jongeren gevraagd om te werken rond sporen van het historisch erfgoed,
debatten over stedelijke sporen te organiseren en er films over te maken

Overwegende dat het doel van deze overeenkomst is de terbeschikkingstelling door de Stad Brussel van de Openbare
Computerruimte (OCR), gelegen op het gelijkvloers te Hoogstraat 245, aan THE BEIT PROJECT ASSOC met het oog op de
organisatie van videomontageworkshops met Brusselse schoolgroepen

Overwegende dat dit programma vindt plaats in de daarvoor bestemde ruimtes op de volgende data: 9-12-13-16-19-20 mei 2022 (van
9u tot 12u) en dat het team van The Beit Project (Paul-Emile Baudour, Camille Vercruysse, Rinat Bergel, Manon Charlou, Médéric
Mondet, Chrisanthi Kasimat, Elise François, Quentin Huez), zal vanaf 8u45 ter plaatse zijn en zal om 12u30 vertrekken

Overwegende dat deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening ervan en verstrijkt op 20 mei 2022

Overwegende dat de bijlage 1 ( geldig certificaat van een verzekering wettelijke aansprakelijkheid van THE BEIT PROJECT
ASSOC voor de bescherming van zijn personeel en materiaal in het kader van zijn activiteit die plaatsvindt in de ter beschikking
gestelde ruimtes) maakt de hierna volgende bijlage een onlosmakend deel uit van de overeenkomst

Overwegende dat de plaatsen worden gratis ter beschikking gesteld door de Stad Brussel

Overwegende dat THE BEIT PROJECT ASSOC verbindt zich ertoe alle regels die van toepassing zijn binnen de Bibliotheek
Bruegel en alle instructies van het personeel van de Bibliotheek Bruegel na te leven en toezicht te houden op de naleving ervan net
zoals de normen inzake veiligheid en begeleiding na te leven die door de geldende wetgeving opgelegd zijn

Overwegende dat THE BEIT PROJECT ASSOC zal aan de Bibliotheek Bruegel, vertegenwoordigd door mevrouw Theano Borakis,
verantwoordelijke van de bibliotheek, elke onregelmatigheid of beschadiging melden die vastgesteld wordt
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Overwegende dat THE BEIT PROJECT ASSOC verklaart dat het over de nodige verzekering beschikt ter dekking van diefstal of
beschadiging van materiaal, door hem meegebracht in het kader van zijn activiteiten uitgevoerd binnen de bibliotheek Bruegel en
diefstal of beschadiging van door de Stad Brussel ter beschikking gestelde uitrusting in het kader van zijn activiteiten uitgevoerd op
de bovengenoemde plaats

Overwegende dat De Stad Brussel verklaart dat zij over de nodige verzekeringen beschikt om de risico's te dekken die verband
houden met de verwezenlijking van de evenementen die in haar lokalen plaatsvinden, met name wat betreft de wettelijke
aansprakelijkheid

Overwegende de modaliteiten opgenomen in de overeenkomst;
Gelet op het advies van de Sectie Openbaar Onderwijs;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLIST :
Enig artikel : de partnerschapsovereenkomst tussen The Beit Project Assoc en de Stad Brussel, wordt goedgekeurd.

Bijlagen :
Overeenkomst Bibliotheek Bruegel BRXL 2022_NL(BE) (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
HR Bibliotheken Stad Brussel _NL(BE) (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
the beit project charter_NL(BE) (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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