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Ontwerp-Besluit - Raad van 10/02/2020

Toekenning van subsidies aan lokale verenigingen in het kader van de Week van de Vrouwenrechten 2020.

De Gemeenteraad,

Gelet op het artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de kredieten ingeschreven op het artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2020;

Gelet op de kredieten ingeschreven op het artikel 84201/43501 van de gewone begroting 2020;

Overwegend dat, in het kader van de week van de rechten van de vrouw, subsidies mogen verleend worden aan verschillende
verenigingen die actief zijn in het promoten van de rechten van de vrouw en pleiten voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen ;

Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2020 door de toezichthoudende overheidsdienst ;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :
Enig artikel : Subsidies worden toegekend aan de volgende verenigingen :

1. Arthis - Maison Culturelle belgo-roumaine VZW (BTW : 456.197.136) – « De week van de vrouw bij Arthis » : 2225,00
EUR (E.D. n°20-905)
2. Artistes de l'éducation VZW (BTW : 541.748.265) – « gedetermineerd voor gelijkheid ! » : 2500,00 EUR (E.D. n°20-908)
3. Artistes de l'éducation VZW (BTW : 541.748.265) – « Vaders strijden voor gelijkheid » : 2500,00 EUR (E.D. n°20-910)
4. Born 2 be cheap VZW (BTW : 875.636.024) – « Courts mais Trash – Female Trouble » : 3000,00 EUR (E.D. n°20-911)
5. Centre d'Accueil et d'Information Jeunesse de Bruxelles Nord-Ouest, afgekort Infor Jeunes BNO VZW (BTW :
418.279.539) – « Gelijkheid op straat  » : 3000,00 EUR (E.D. n°20-913)
6. Foyer des Jeunes des Marolles VZW (BTW : 409.624.961) – « Gender in de kijker » : 2600,00 EUR (E.D. n°20-914)
7. Maison de l’Initiative Citoyenne VZW (BTW : 889.516.031) – Be a generation Equality – Brussel generatie gelijkheid
tegen 2030 » : 1570,00 EUR (E.D. n°20-915)
8. La Maison de la littérature « Le Wolf », afgekort Le Wolf VZW (BTW : 807.489.168) – « Hard te koken » : 1800,00 EUR
(E.D. n°20-916)
9. Buurthui(zen) – Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie (BTW: 894.681.874) – « De week van de vrouwenrechten
in Buurthuis Anneessens » : 1500,00 EUR (E.D. n°20-917)
10. Premisse - Questions & Alternatives - Erreurs Médicales, afgekort Premisse VZW (BTW : 459.601.638) – « Gelijkspel » :
1500,00 EUR (E.D. n°20-917)
11. Rainbowhouse Brussels, afgekort Rainbowhouse VZW (BTW : 478.920.276 ) – « Lesborama* 2020 »: 2420,00 EUR (E.D.
n°20-919)
12. Service International de Recherche d'Education et d'Action Sociale, afgekort SIREAS VZW (BTW : 447.241.660) – «
Nieuwe vormen van mannelijkheid : laten we ontgenderen ! »: 1200,00 EUR (E.D. n°20-920)
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