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Ontwerp-Besluit - Raad van 27/06/2022

Vzw "Les Nouveaux Disparus".- Subsidie : 4.000,00 EUR.- Overeenkomst 2021-2022.

De Gemeenteraad,

Overwegende dat de Stad Brussel in het kader van haar beleid van internationale solidariteit diverse subsidies toekent aan
verenigingen voor de ontwikkeling van projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en mondiale vorming, sensibilisatie
en informatie;

Overwegende dat de Stad Brussel door middel van educatie en diverse activiteiten burgers bewust wil maken van de gevolgen van
ieders handelingen in een geglobaliseerde wereld en de onderlinge afhankelijkheid;

Overwegende dat de vzw "Les Nouveaux Disparus" een theatergezelschap is dat zich inzet om een kansarm publiek toegang tot
theater te geven door diversiteit te bevorderen;

Overwegende dat de vzw "Les Nouveaux Disparus" het festival "Théâtres Nomades" organiseert, een gratis, jaarlijks terugkerend,
professioneel theaterfestival dat in openlucht plaatsvindt en elk jaar een "Fil Sud"- luik aanbiedt met voorstellingen die verband
houden met mondiale uitdagingen en internationale solidariteitsthema's;

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

Gezien de 2-jarige subsidieovereenkomst met de vzw Les Nouveaux Disparus vooor 2021-2022 werd goedgekeurd door het College
op 29 april 2021 en Gemeenteraad op 10 mei 2021;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT :

Enig artikel.- Toekennen van een subsidie van 4.000,00 EUR op artikel 15001/33202 van de gewone begroting 2022 (onder
voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid) aan de vzw "Les Nouveaux Disparus", voor
het organiseren van de "Fil Sud" in het kader van het festival "Théâtres Nomades" over thema's die verband houden met
internationale solidariteit.
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