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1. Goedkeuring vorig verslag  

Wordt volgende vergadering (20/12/2018) bekeken. 

2. Situering project Cyclomax – vzw 2nd to the right 

De vzw is bezig met film. Voor dit project neemt de vzw een webserie op rond fietsen in Brussel. 

Gedurende de webserie worden er verschillende aspecten van het fietsen in Brussel aangehaald 

bijvoorbeeld: fietsverlichting, fietsveiligheid, fiets repareren, … 

De focus ligt op jongeren van 8-11 jaar. De afleveringen van de webserie vormen samen een 

kortfilm van 70 min over veilig fietsen. Het doel is om deze te verspreiden via scholen vergezeld 

van een educatiefpakket. 

Hiervoor werken ze samen met ondermeer JEF (voor de distributie van de webserie), 

Cinemaximiliaan (zij hebben de vzw in contact gebracht met 2 klankmannen) en Cyclo (Zij 

leveren fietsten, technische ondersteuning en advies aan de ploeg van Cyclomax). 

De totale project kosten zijn begroot op 98.150 EUR (53.000 EUR aan honoraria, 35.750 EUR aan 

(post)productiekosten, 5.000 EUR voor promo en 4.400 EUR aan overhead kosten). 

Hiervoor krijgt de vzw 40.000 EUR van het Brusselse ministerie van mobiliteit en 8.150 EUR van 

verschillende partners. 2nd tot the right heeft 40.000 EUR steun gevraagd bij taxshelter. 

De vzw vraagt een subsidie van 10.000 EUR aan voor de realisatie van dit project. 

3. Advies op project Cyclomax – vzw 2nd to the right 

De jeugdraad vindt het een interessant project en een interessant thema om rond te werken. De 

jeugdraad stelt zich vragen bij de mate waarin jongeren actief kunnen participeren aan dit 

project. Voor jeugdwerkprojecten is participatie van jongeren van begin tot einde belangrijk. 



De doelgroep is duidelijk omschreven. Echter, noch het jeugdwerk noch de jongeren werden 

bevraagd bij de opstart van dit project. De jeugdraad betreurt het feit dat de oproep voor 

acteur niet via het jeugdwerk mee is verspreid. 

De focus van het project ligt hoofdzakelijk op het te bereiken product en het afleveren aan de 

scholen. Dit terwijl de jeugdraad veeleer de focus legt op het proces en op de vrije tijd van 

jongeren.  

De jeugdraad vindt het positief dat de vzw verschillende bronnen aanboort ter financiering van 

het project. 

Op basis van bovenvermelde argumenten geeft de jeugdraad een negatief advies. De jeugdraad 

wil nog meegeven dat het interessant en belangrijk is om jongeren actief te laten participeren 

van begin tot einde. Van concept tot realisatie. 

 

4. Situering project Residenties – vzw VOLTA 

Vzw VOLTA is een organisatie die zich bezig houdt met de ondersteuning van jonge artiesten. Ze 

werken hoofdzakelijk in het alternatieve milieu in Brussel. De organisatie beschikt over 12 

repetitieruimten. Deze repetitieruimten worden aan beginnende artiesten tegen een schappelijke 

prijs aangeboden. 

In 2017 heeft VOLTA reeds 10 workshops georganiseerd om beginnende artiesten te 

ondersteunen. VOLTA organiseert workshops rond onder meer songwriting, ableton en P.A. 

VOLTA ondersteunt jongeren vanaf het schrijven van een lied tot en met het producen en 

performen van dat zelfde lied. 

Naast het aanbieden van repetitieruimten en workshops biedt VOLTA podiumkansen aan 

beginnende artiesten/bands. Hiervoor werken ze samen met verschillende organisaties. Een 

voorbeeld hiervan is de samenwerking voor het Brussels jazz weekend. 

Ze werken samen met lokale helden waarbij ook zij aan jong talent podium kansen bieden. 

Met dit project biedt VOLTA elke 3 maanden residentieruimte aan 2 groepen aan. In totaal zullen 

er 8 groepen een residentie van 3 maanden hebben volbracht. 

Dit project gaat als volgt te werk. 

Volta verspreid een open oproep naar groepen binnen Brussel die op zoek zijn naar een 

residentieruimte. Tijdens deze residentie biedt VOLTA ondersteuning aan de groep. Elke groep 

krijgt een productiebudget van 5.000 EUR. Gedurende 3 maanden kunnen ze onbeperkt een 

repetitieruimte gebruiken. Maandelijks is er een intern toonmoment. Dit zorgt ervoor dat de 

groepen wennen aan het spelen voor anderen.  

Volta organiseert workshops en masterclasses voor jonge groepen. Residenten kunnen hier 

gratis gebruik van maken. Elke groep kan gebruik maken van het vast videoteam om een live 

video te laten opnemen. Gedurende de residentie blijft VOLTA in contact met de groep om ook 

te kijken naar de toekomst. Wat na de residentie bij VOLTA. 



Op het einde van de residentie is er een publiek toonmoment.  

De totale kost van dit project is begroot op 60 613,56 EUR. 6.160 EUR aan huur, 40.800 EUR aan 

artistieke productiekosten en 13.653,56 EUR aan personeelskosten. 

VOLTA heeft 4.000 EUR aan omzet van tickets en verkoop van de bar tijdens de toonmomenten. 

VOLTA vraagt een subsidie aan van 56.613,56 EUR aan om dit project te realiseren. 

5. Advies op project Residenties – vzw VOLTA 

De jeugdraad ziet veel potentieel in dit project. De jeugdraad heeft nog enkele vragen bij het 

project en zou daarom graag een gesprek aangaan met de projectindieners. 

- Hoe ziet de vzw de link met het jeugdwerk en jongeren uit het jeugdwerk? 

- Hoe gaat de vzw jongeren betrekken bij hun werking? 

- Hoe zal de vzw selecteren welke groepen er residentie mag doen? Wat zijn de criteria? 

- Hoe zal de vzw bekend maken dat de repetitieruimten beschikbaar zijn? 

De jeugdraad vindt het project een waardevol gegeven en vindt het een veel belovend project. 

De jeugdraad juicht het jonge ondernemerschap toe. 

De jeugdraad stelt voor dat de jeugddienst de projectaanvragers uitnodigt voor het overleg op 

20/12/2018 om 10u00 @ JHOB. 

6. Vragen van de raad 

De jeugdraad betreurt het feit dat de brief van de jeugdraad, omtrent het inschrijfbeleid, de vrije 

plaatsen op scholen, … alweer niet aangehaald is tijdens de besprekingen. De jeugdraad vindt dat 

er nood is aan antwoord vanuit het college op de brieven die door de adviesraad worden 

opgesteld. 

De werkgroep stelt voor om dit eens te bekijken met de andere adviesraden van de VGC om te 

zien naar de mogelijkheden van een gezamenlijke actie. Wie gaat dit doen? 

7. Brussel decreet 

Situering: 

De Vlaamse Gemeenschap wil haar samenwerking met de VGC anders aanpakken. De voorbije 

jaren waren er taskforce’s en gemengd-ambtelijke commissies om elkaar te vinden en zaken uit 

te klaren. Met het Brusseldecreet wil Vlaanderen duidelijkheid scheppen in doelstellingen en 

daaraan gekoppelde budgetten.. Het decreet stond al langer op de agenda, , toch was het een 

verrassing dat er een eerste ontwerpversie werd goedgekeurd door de Vlaams  Regering net 

voor het zomerreces dit jaar. 

  

Wat staat er in het decreet: 

- Manier van samenwerken tussen VGC en Vlaanderen 

- Opstellen van een meerjarenplan voor de hele VGC 

- Opdrachten rond bevordering van het Nederlands en tegengaan van de dualisering 



- Financiering voor de VGC: globale enveloppe, die deels geïndexeerd wordt (was tot nog 

toe amper het geval), maar waarin ook de huidige middelen voor lokaal jeugdbeleid, 

sportbeleid en cultuurbeleid in zijn opgenomen (zij het zonder indexatie) 

 

Reactie 

De jeugdraad valt uit de lucht en vindt het nogal kort dag om dit allemaal te lezen om hier snel 

op te reageren. De werkgroep gaat hiermee verder aan de slag en plant na de herfstvakantie een 

extra overleg moment in voor de geïnteresseerden.  

8. Varia 

9/11 Sven Gatz organiseert een inspiratiedag Jong in Brussel-Straatburgerschap waar alle 

projecten die hiervoor financiering kregen, een voorstelling zullen doen van hun project (oa GC 

Platoo, Au bord de l’eau, Toestand, Wijkacademie Molenbeek, ….) voorstelling projecten van jong 

straatwerk 

7/12 start platform signal kanal (Burger platform) @slachthuizenstraat in de oude kogelfabriek 

- Netwerk van organisaties informeren over repressieve maatregelen, mogelijke gevolgen + 

netwerkmoment. Misschien belangrijk om als jeugdwerk ook aanwezig te zijn.  

- Nodig andere organisaties maar uit 

- Jeugdplatform in opmaak vanuit Brussel Stad. Georganiseerd vanuit JIB. Meer info bij Wauter 

Temmerman. 

Volgende vergaderingen:  

Brussel decreet  07/11/2018 om 12u15 @ Scouts en gidsen Brussel (Kolenmarkt 85, 1000 

Brussel) 

Projecten van 05/12  20/12/2018 om 10u00 @ JHOB (steenstraat 23, 1000 Brussel) 

 


