
JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag WG participatie  
19 maart 2018 GC Kontakt  
 

 

AANWEZIGE JEUGDRAADSLEDEN: Naomi Costrop (Scouts en Gidsen Brussel), Sofie Van 

Keymeulen (Chiro), Asher Serrana (vrijwilliger) 

 

ADMINISTRATIE: Hanne Styfhals (GC Kontakt), Astrid Galle (VGC) 
 

VERONTSCHULDIGD: Jelle Tierens (JES), Dario Vunckx (vrijwilliger), Cem Aydogan 

(Cultureghem), Philippe De Bont (Cultureghem) 

1. Verslag 21 februari 

 

- Verslag wordt goedgekeurd 

- Asher vermelden bij verontschuldigden  

 

2. Stand van zaken 

Nieuwe projecten 

- Geen weet van nieuwe projecten 

- Jurgen mailen (Astrid): iemand van JHOB afvaardigen in de WG of iemand als 

contactpersoon hebben, zodat we niet naast elkaar werken, maar elkaar op de hoogte 

houden 

- Jong Groen en Krinkel: willen miss. actie van vorig jaar overdoen “wat zou jij veranderen 

als je burgemeester zou zijn voor één dag?” en “sjerp zoekt groentje” 

Contacten  

- Astrid checkt bij Conseil de la Jeunesse  

o Wat als ze niet meedoen? Hoe zoeken we zelf Fr. mediakanalen? Hoe bereiken we 

Fr.talige jongeren? Via welke organisaties? 

o Tour van de Fr.talige jeugddiensten: zelf tour doen, of opvragen via Cathelijne, of 

via nieuwe opdracht JES? -> wat doen ze? Hoe werken ze? Wie werkt er?  

 Input van Karuur BXL: contactgegevens BHG -> aanvullen 

 We willen ook een echte tour doen -> wordt opnieuw opgenomen op de 

volgende WG. Tegen volgende WG: iedereen vult doc van Naomi aan 

(Astrid mailt) 

- Creccide: checken bij Annabel 

- Bruzz: checken bij Jelle 

Website 

- Contact via Sofie: Evelien Chiau 

https://docs.google.com/document/d/1vMf1-VFJHA0Q3_o_-7FLuhWH3SqaxL-S4RcbtSz9Ntg/edit


- Voorstel Dario checken -> Astrid  

- Mediaraven -> Astrid neemt opnieuw contact op 

- Lancering = zomer  

- Verbetering van het Huis: bezorgen aan iedereen (Astrid) en we hakken de knoop door 

op de volgende WG 

- Vertaling naar Fr. via sociaal vertaalbureau: afgewerkte Ned. tekst nodig, dus opstart na 

WG in april 

Instagram 

- Stellingen + tekstjes: Naomi levert input voor het Huis aan (asap) 

- Feed 

o Min. 1x per week iets delen (Astrid) -> vast moment? 

o Afwisseling: ludieke input én good practices delen  

o Good practices: jeugd en hun mening over de stad. Acties die jongeren 

ondernemen, nieuws van Bruzz delen, …  

o Maandelijks input geven op de WG en map maken op Google Drive (Astrid) 

- Lancering 

o 2 weken test-run (promo maken, ads, netwerk aanspreken, …) = 2-15 april  

o Laatste week van maart: promo-mail versturen naar de hele JR (Astrid): uitleg 

over de Instagram + oproep om input door te sturen (Naomi stelt mail op) 

- Input 

o Sofie neemt morgen een foto  

o Gloednieuwe JR in Sint-Pieters-Woluwe 

o Foto van iedereen die het Instagram account liket (scouts, 16 april) 

- Stellingen: afwisselen Fr/Ned (ene stelling in Fr, volgende in het Ned, …). Zo komen alle 

stellingen 2x terug 

- Meest opvallende resultaten ook laten terugkomen in feed  

 

3. Varia 

 

- Oproep memorandum CJS-raden: 27 maart, 18u @JES 

- Ledenlijst updaten (Astrid) 

- Basta: subsidies? Zit er een ondersteuner op vanuit Jeugd? 

 

Volgende WG participatie: donderdag 19/4, 18u30 @?? 

 

  


