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Sport 2019.- Specifieke subsidies aan 12 verenigingen.- Totaalbedrag: 27.400,00 EUR.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 117 ;

Overwegende de behoeften van de 12 sportieve verenigingen om hun taken tot een goed einde te brengen :

- de vzw "Brussels Aquatic Synchro Swimming" kortom "BRASS" : Jaarlijkse Gala gesynchroniseerd zwemmen;
- de vzw "Cercle Postscolaire 23 - kortom BCS 23" : Europese toernooi;
- de vzw "Club Jeunesse, Action éducative, kortom Club de Jeunesse a.e." : journée sportive Intergénérationelle
- de vzw "Judo Club Budo Bruxelles" : "Inter-écoles de Saint-Nicolas";
- de vzw "Les Lendemains de la Veille" kortom LDLV: "Relais Givrés 2019";
- de vzw "Taekwondo Mudukwan- Pole Brussels": "Gala"- "Taekwondo" + medaille;
- de vzw "Royal Excelsior Sports Club - 1904 kortom RESC" : "Grand Prix Mingels";
- de vzw "Cercle Royal Léopold - Série Bruxelles" : "Coupe Emile Wafflard";
- de vzw "Cross Cup" : "Cross Cup"
- de vzw "Formasport" : "International Basket Camp";
- de vzw "Association sportive et culturelle Zone Libre" : "Pato Summer Contest" 3de editie;
- de vzw "Rugby Club Racing Jet de Bruxelles kortom R.C.R.J.B." : "Challenge Jan DEVIS",

Gelet op de krediet voorzien op artikel het 76410/33202 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van
de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Besluit :

Artikel 1 : Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 27.400,00 EUR t.a.v. 12 sportieve verenigingen verdeeld als volgt :

* op het artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2019

- 1.000,00 EUR aan de vzw "Brussels Aquatic Synchro Swimming" kortom BRASS" (Ondernemingsnr. : 874.738.674) voor het
Jaarlijkse Gala gesynchroniseerd zwemmen;
- 4.000,00 EUR aan de vzw "Cercle Postscolaire 23 - kortomBCS 23" (Ondernemingsnr. : 424.403.308) voor het Europese toernooi;
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Club Jeunesse, Action éducative, kortom Club de Jeunesse a.e." (Ondernemingsnr. : 472.926.666) pour
la journée sportive Intergénérationelle
- 250,00 EUR aan de vzw "Judo Club Budo Bruxelles" (Ondernemingsnr. : 432.313.756) voor "Inter-écoles de Saint-Nicolas";
- 1.250,00 EUR aan de vzw "Les Lendemains de la Veille" kortom LDLV (Ondernemingsnr. : 876.317.497) voor "Relais Givrés
2019";
- 8.000,00 EUR aan de vzw "Taekwondo Mudukwan- Pole Brussels" (Ondernemingsnr. : 431.741.258) voor het evenement "Gala"-
"Taekwondo" + medaille;
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Royal Excelsior Sports Club - 1904 kortom RESC" (Ondernemingsnr. : 424.059.650) voor "Grand Prix
Mingels";
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- 200,00 EUR aan de vzw "Cercle Royal Léopold - Série Bruxelles" (Ondernemingsnr. : 407.753.851) voor het evenement "Coupe
Emile Wafflard";
- 7.000,00 EUR aan de vzw "Cross Cup" (Ondernemingsnr. : 437.717.745) voor het evenement "Cross Cup"
- 500,00 EUR aan de vzw "Formasport" (Ondernemingsnr. : 452.422.945) voor "International Basket Camp";
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Association sportive et culturelle Zone Libre" (Ondernemingsnr. : 887.320.059) voor "Pato Summer
Contest" 3de editie;
- 1.200,00 EUR aan de vzw Rugby Club Racing Jet de Bruxelles kortom R.C.R.J.B. (Ondernemingsnr. : 422.470.533)
voor"Challenge Jan DEVIS",

Artikel 2 : De uitgaven zullen aangewend worden op het artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2019
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