	
  	
  	
  	
  	
  

STEUN BRUSSELS ACADEMY!

	
  
	
  

Wat is Brussels Academy?
De open stadsuniversiteit Brussels Academy wil samen stad maken. Een plek van
coproductie en uitwisseling van kennis over Brussel, tussen universiteiten, civiele
samenleving en Brusselaars. Sinds de start in 2013 tellen we meer dan 20.000 deelnemers,
420 activiteiten…
Voor wie is Brussels Academy?
Brussels Academy ziet kennis als een gemeengoed, dat geen koopwaar mag zijn. Het wil
een plek zijn van vrije uitwisseling waar alle Brusselaars aan kunnen deelnemen. Een plaats
die open staat voor iedereen.
Brussels Academy, is mogelijk gemaakt dankzij een breed netwerk aan vrijwilligers, een
tiental proffen op emeritaat, een honderdtal actieve en geëngageerde universitairen,
een honderdtal mensen uit de civiele maatschappij en de culturele wereld, een
honderdtal partnerorganisaties en instellingen, een vijftiental Brusselse cultuurhuizen die
hun ruimtes voor onze activiteiten openen…
Waarom Brussels Academy steunen?
Ook gratis activiteiten hebben echter een kost. Voor de voorbereiding, organisatie en
communicatie. Daarom helpen de bijdragen van overheden, maar ook van deelnemers
en sympathisanten ons vandaag om activiteiten gratis te houden en open voor iedereen.
Een initiatief als het onze zou niet kunnen bestaan via participatieve steun.
Hoe kan je bijdragen?
Indien u denkt dat Brussels Academy belangrijk is in het construeren van een goed
geïnformeerde en geëngageerde burgers en een sterke civiele maatschappij, kunt u mee
bijdragen aan het project. Wat het bedrag ook is, dankzij jullie bijdragen kan de Brussels
Academy autonoom activiteiten blijven organiseren voor alle Brusselaars.
U kunt een bijdrage doen (maandelijks of eenmalig) op volgend rekeningnummer met
vermelding « Permanente Opdracht BA » of « Gift BA » + Naam Voornaam.
IBAN BE05 3631 3362 1075
BIC BBRUBEBB
Ø   Permanente overschrijving: U kunt de permanente opdracht zelf instellen of
bijgevoegd formulier bezorgen aan uw financiële instelling.
Ø   Eenmalige gift
We zijn vereerd te kunnen steunen op een groot draagvlak dat onze activiteiten volgt en
onze initiatieven ondersteunt. We hopen van harte ons project leefbaar te houden en zo
verder te kunnen bijdragen aan een inclusief stadsproject.
Aarzel niet om ons te contacteren op info@brusselsacademy.be indien u vragen heeft of
om ons op te hoogte te brengen van u steun zodat wij u achteraf ook kunnen bedanken.

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
	
  

	
  

FORMULIER VOOR EEN PERMANENTE OPDRACHT
(Invullen en overhandigen aan je financiële instelling.)

Naam: …
Voornaam: …
Straat: …
Nummer: …
Postcode: …

Bus: …
Plaats: …

Rekeningnummer opdrachtgever: BE…

Ik geef mijn bank de opdracht om maandelijks (vink je gekozen bedrag aan)
7 euro
20 euro
45 euro
95 euro
ander bedrag: ……… euro
te storten op de rekening BE XXX (IBAN + BIC ) van Brussels Studies Institute vzw, Av. Depage
1, 1000 Brussel, voor het project Brussels Academy, met de mededeling Brussels Academy
Permanente opdracht.

en dat met ingang op

Datum:

Handtekening:

…/…/…

