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1. Partijprogramma’s  

 

- Elke partij van de gemeente schrijven we aan. We baseren ons op huidige samenstelling 

gemeenteraden.  

- Hoe bereiken we nieuwe partijen? Media  

o Berchem: nieuwe lijst? 

Dario en Cem: verzamelen contactgegevens van de partijen. Leveren aan in Excel op 

Google Drive. Deadline = 29 april (= taalopmerkingen verwerkt + contactgegevens 

verzameld) 

- jeugdraad@vgc.be stuurt uit = Astrid  

- Cem maakt survey opnieuw aan in Google Drive van de jeugdraad: deadline = 29 april 

- Deadline voor de partijen om in te dienen: Cem en Dario bekijken opnieuw 

- Website: menu aan de zijkant waarin je je gemeente kan kiezen. Niet alle partijen op 1 

pagina tonen = vragen aan firma (Astrid) 

- We passen idee aan: partijen mogen 5 actiepunten kiezen en uitschrijven (met max. 

aantal woorden). Bij elk actiepunt mogen ze dan de thema’s aanduiden die hierbij passen 

(mag meer dan één thema zijn) -> Cem en Dario: deadline = 29 april 

 

2. Website 

 

Contact gehad met:  

- EntityOne 

- Mediaraven 

- Wieni 

- Molengeek 

- Josworld -> voorkeur  

 

3. Ideeën voor de werkgroep 

 

- We willen meer individuele jongeren betrekken bij de WG: hoe vinden we ze? Oud-leiding 

chiro/scouts, jeugdraad Molenbeek, JES (bruggenbouwers via Sara), D’Broej, … 

mailto:jeugdraad@vgc.be


- Werking van de werkgroep  

o Wat is onze doelstelling? Wat zijn onze verwachtingen? 

o Wat na 14 oktober? Plan opstellen. Bespreken op WG van juni 

o Ook bespreken op AC (mei) 

 

4. Content Instagram 

 

- Lijst van mandatarissen: opbellen en vragen wat ze zullen doen voor jeugd + foto posten 

op Insta met quote uit ‘interview’ -> wie? 

- Eén week keihard inzetten op promo via netwerk en dan betalende promo aanvragen -> 

wanneer? 

- Would you react (influencers): willen zij promo maken voor ons? Zwangere Guy, Roméo 

Elvis, … -> wie?  

 

5. Make your own choice 

 

Bellen (Cem) -> samenwerking onderzoeken 

- Wie zijn ze?  

- Wat is hun doel? Wie is de doelgroep?  

- Wie zijn wij + ons doel  

- Wat zijn de mogelijkheden om samen te werken? Zijn jullie volledig Fr.talig? Zal onze site 

er hetzelfde uitzien? Kunnen we naar elkaars websites doorverwijzen? Of onze sites aan 

elkaar linken? 

- Onze Instagram tonen: dit doen wij, doen jullie dit al?  

 

6. To do’s 

 

- Naomi belt Jef 

- FB-post: Naomi 

- Cem belt MYOC 

- Cem en Dario: partijprogramma’s afwerken 

 

Volgende WG 

Maandag 14 mei, 14 uur 

 


