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1. Goedkeuring vorig verslag  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Situering project Timiss Festival – vzw Movin’art 

Vzw Movin’Art is een sociale en culturele vereniging die jonge mensen en kunstenaars een kader 

biedt voor creatie, verspreiding, emancipatie en het aanleren van nieuwe disciplines. Hiervoor 

organiseert de vzw verschillende evenementen, workshops en battles.  

Met het project Timiss Festival willen ze jongeren een kans geven op een podium en 

internationale bekendheid. Tijdens het festival organiseren ze: 

- Verschillende workshops 

- Battles 

- Een expo 

- Open mic 

De vzw werkt samen met Zinnema (locatie en financiële steun) en met I love this dance 

(Internationaal hiphop event, communicatie). Er zal ook een team aanwezig zijn van I love this 

dance die de beste danser uit de battles uitnodigt om deel te nemen aan het event in Parijs.   

De vzw vraagt een subsidie van 1.000 EUR aan voor de realisatie van dit project. 

3. Advies op project Timiss Festival – vzw Movin’art 

De jeugdraad vindt het positief dat de vzw jongeren op verschillende manieren betrekt bij het 

festival. Zowel als deelnemer aan een workshop als het mee realiseren als vrijwilliger. De 

jeugdraad is van mening dat de doelstellingen duidelijk zijn geformuleerd en haalbaar zijn.  

Omdat dit reeds het 2de jaar op rij is dat het festival wordt georganiseerd en er een 

samenwerking is met Zinnema gelooft de jeugdraad in de duurzaamheid van het project. Met  

een internationale partner heeft het festival bovendien ook een groter bereik. 

De jeugdraad is positief over de coaching die geboden wordt aan deelnemers van het festival.   



De begroting is gedifferentieerd en professioneel opgesteld. De jeugdraad geeft mee dat, 

aangezien dit een tweetalig project is, ze de volgende keer ook een aanvraag kunnen indienen 

bij de Franse Gemeenschap of de COCOF. De jeugdraad vindt het ook aangewezen om 

sponsoring te zoeken in de privé-sector. 

De jeugdraad is van mening dat de fasering van het project goed is uitgewerkt. De jeugdraad 

geeft mee dat een ruimere communicatie naar het Nederlandstalige jeugdwerk aan te raden is. 

De jeugdraad raadt de vzw aan om contact op te nemen met BRUZZ. 

De jeugdraad vraagt om in het vervolg het aanvraagformulier in te vullen zodat ieder dossier 

adhv eenzelfde formulier kan beoordeeld worden. 

Op basis van bovenvermelde argumenten geeft de jeugdraad een positief advies ter subsidiëring 

van het project. 

 

4. Situering project 10 jaar MIKS – WMKJ MIKS (vzw D’Broej) 

Miks is één van de WMKJ's (werking met maatschappelijk kwetsbare jongeren) die D'Broej onder 

haar vleugels heeft. Miks is actief in de wijk Oud-Laken, rond het Bockstaelplein. De WMKJ 

organiseert wekelijks activiteiten voor jongeren. 

Voor het 10-jarig bestaan van de organisatie organiseert de WMKJ doorheen het jaar 

verschillende activiteiten in het thema “MIKS is 10”. De WMKJ zet het jaar in met een event om 

daarna doorheen het jaar verschillende “MIKS is 10” momenten in te lassen. 

De “MIKS is 10” momenten zijn momenten voor en door jongeren waarbij zoveel mogelijk 

stakeholders worden betrokken. Bijvoorbeeld een debat, samen foto- en videoavonden over 10 

jaar MIKS, … Miks laat de jongeren zoveel mogelijk participeren om deze “MIKS is 10” momenten te 

realiseren. 

De WMKJ vraagt een subsidie 3.900 EUR om deze “MIKS is 10” momenten te kunnen realiseren.  

 

5. Advies op project 10 jaar MIKS – WMKJ MIKS (vzw D’Broej) 

De jeugdraad ziet veel potentieel in dit project. De jeugdraad is van mening dat de doelstellingen 

die zijn opgesteld veeleer de doelstellingen van de werking zijn en niet specifiek van het project. 

De jeugdraad vraagt om hier een duidelijk onderscheid in te maken. 

Het is voor de jeugdraad nog niet duidelijk hoe en in welke mate er zal samengewerkt worden 

met de verschillende stakeholders.  

De jeugdraad is van mening dat de focus van het project momenteel ligt op de jongeren die de 

WMKJ reeds bereikt. De jeugdraad geeft mee dat het interessant zou zijn om een veel breder 

publiek te proberen bereiken en betrekken bij het project. Bijvoorbeeld andere organisaties, de 

jongeren uit de buurt die nog niet komen, … 

De jeugdraad adviseert om een nieuwe projectaanvraag in te dienen bij de deadline van 5 

augustus met verduidelijking van bovenstaande zaken. 

 



6. Varia 

- De werkgroep zou graag volgende keer minstens een uur uitrekken om À Fonds te 

bespreken. 

- 27/06/2018 om 18u00 @Art Basics For Children: Brainstorm Week van het Brussels 

jeugdwerk 

- 28/06/2018 om 17u30 @Jeugdcentrum Aximax: Gezamenlijke adviesraad 

- Foyer heeft nog kampen waar kampen waarop jongeren zich kunnen inschrijven. 

- De jeugdraad vraagt aan het secretariaat om een aanzet te geven voor een reminder aan 

collegevoorzitter Vanhengel ivm de opgestuurde brieven. 

- De jeugdraad vraagt zich af of de indieners op de hoogte zijn van de verschillende 

beoordelingscriteria van de aanvraag (de 5-hoek). De aandachtspunten zijn verweven in de 

vragen die gesteld worden in de aanvraag, maar misschien is het een idee om dit explicieter 

te vermelden naar de aanvrager? 

- Leene zal in de toekomst niet meer deelnemen aan de werkgroep beleid, maar een opvolger 

wordt verzekerd 

Volgende vergadering: wordt nog besproken via doodle 

 


