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1. Goedkeuring vorige verslag en 

Verslag van 20/12, 15/02 en 14/03 nog niet goedgekeurd.  opnemen in agenda volgende 

werkgroep beleid (21/06/2019) 

2. Stand van zaken À Fonds en jeugd(werk)projecten 

Op basis van de powerpoint in bijlage wordt de stand van zaken van À Fonds en 

jeugd(werk)projecten overlopen. 

3. Advies op stand van zaken À Fonds 

De jeugdraad vindt het positief dat jongeren de weg vinden naar À Fonds en dat de medewerker 

van À Fonds actief op zoek gaat naar jongeren die projecten willen realiseren. De jeugdraad is 

van mening dat het interessant kan zijn om per project een deel van het budget vast te leggen 

voor ondersteuning bij het project (bijvoorbeeld een coach, een cursus, …). Het zou interessant 

kunnen zijn om per project een peter/ meter toe te kennen. Deze peter/ meter volgt het project 

op en is voor de jongere een aanspreekpunt in geval van vragen. De medewerker van À Fonds is 

deels ook controleur en dit kan een drempel zijn voor de jongere om contact op te nemen met 

deze persoon. 

De jeugdraad adviseert om de procedure tot en met de mogelijke uitbetaling van subsidies 

sneller te laten verlopen. Jongeren werken vaak op korte termijn. De jongere die een subsidie 

aanvraagt moet in de eerste plaats minstens 6 weken wachten vooraleer hij/ zij te weten komt 

of er subsidies worden toegekend aan zijn/ haar project. Nadat deze bevestiging is gekomen 

duurt het minstens nog 4 weken vooraleer de jongere de eerste schijf van subsidies ontvangt. 

jongeren hebben vaak zelf niet de financiële draagkracht om de kosten van het project voor te 

schieten in afwachting van de subsidies. Deze 10 weken kunnen ervoor zorgen dat bepaalde 

projecten in moeilijkheden komen qua timing en financiering. 

De jeugdraad stelt voor om te onderzoeken of zalen van gemeenschapscentra en van de VGC zelf 

aan een kortingstarief kunnen aangeboden worden aan jongeren met een erkend À Fonds 

project.  



De jeugdraad raadt aan om in te zetten op Jette, Ganshoren, Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe 

om À Fonds verder bekend te maken. Momenteel zijn er nog geen aanvragen binnen gekomen uit 

Brussel Zuidoost. Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe zijn voor jongeren van Brussel Zuid-Oost een 

verzamel punt. In Jette en Ganshoren wonen veel Nederlandstalige jongeren. 

4. Advies op stand van zaken jeugdwerkprojecten 

De jeugdraad stelt voor dat de verschillende koepelorganisaties in Brussel hun deelwerkingen 

nog eens op de hoogte brengen van de snelle procedure. De jeugdraad vraagt zich af welke 

organisaties er aanvragen indienen en welke projecten subsidies toegekend krijgen.  

De jeugdraad raad aan om de kleinere vzw’s nog eens op de hoogte te brengen van de 

bestaande projectsubsidie lijnen, zodat ook zij projecten kunnen indienen. De jeugdraad vindt 

het positief dat de VGC vertrouwen schenkt aan de verschillende organisaties die projecten 

ondernemen. 

De jeugdraad is van mening dat de VGC organisaties kan stimuleren om werkingen op te starten 

in het Zuidoosten van Brussel om het Nederlandstalige aanbod daar te verhogen. De jeugdraad 

adviseert om de startsubsidie voor jeugdwerkingen, die momenteel 500 EUR bedraagt, te 

verhogen. De jeugdraad is van mening dat 500 EUR te weinig is voor een jeugdwerking in 

opstart. 

5. Varia 

 

- 11 juni is het fietsen met de jeugdraad op JES 

- 21 en 22 juni is het 50 jaar Foyer 

- Er zou een aparte werkgroep beleid ingepland moeten worden om ‘Handvaten voor 

convenanten’ te bespreken en vast te leggen. Dit moet in 2019 gebeuren want in 2020 

zullen er meerdere convenanten moeten besproken worden. Wanneer deze voorbereid 

zijn moeten deze ook voorgelegd worden op een jeugdraad XL ter bespreking 

Data jeugdraad:  

Jeugdraad XL (met fietsen)  11/06 @ JES 

WG beleid (projecten van 5/06) 21/06 om 10u00 @ Aximax 

 




