
Werkgroep fuifzalenplan 

27 november 2019 – Pilar (Elsene) 

 

Aanwezig: Marthe, Philippe (Buda), Baptist Bosmans (Odisee), Dirk Seghers (Recyclart); Lieselotte 

Vaneeckhaute (Pilar) 

Administratie VGC: Tom & Philip Geukens 

 

AGENDA 

1. Rondleiding PILAR 

2. Huidige stand van zaken (stand van zaken, verdere zoektocht) 

3. Verdere afspraken 

 

VERSLAG 

1. Rondleiding PILAR 

Lieselotte Vaneeckhaute (Pilar) leidt de werkgroep rond op de site met de verschillende zalen. 

2. Huidige stand van zaken – VGC (stand van zaken huidige projecten, verdere zoektocht,…). 

Stand van zaken van zalen die subsidie kregen in voorjaar 2019: 

- RECYCLART: Contract tussen VGC, Vaartkapoen en vzw Recyclart werd getekend. Daarin 

werden de afspraken (zoals voorgelegd op de vergadering van 9 oktober) vastgelegd. 

Recyclart bezorgt de beschikbare data voor 2020 aan de VGC. 

- Buda: Opening in Maart. Ook afspraken met Listen festival. Tom werkt samen met 

Philippe een voorstel uit voor Brusselse jeugdorganisaties. 

- Project rond kelder in Anderlecht (subsidie aan de Academie om in samenwerking met 

vzw Toestand een evenementenzaal te creëren) wordt afgesloten. Scholengroep GO ziet 

project met renovatie van de kelder niet zitten. 

- Pilar: Overeenkomst met Pilar wordt afgerond. Brusselse jeugdorganisaties kunnen aan 

VUB- intern tarief gebruik maken van de zaal: 520 EUR voor weekavond, 570 EUR voor 

weekendavond). Afspraken worden gegoten in overeenkomst die in januari zal getekend 

worden. 

 

 

 



Verdere zoektocht naar nieuwe opportuniteiten en samenwerkingen: 

- BRONKS heeft een voorstel uitgewerkt (zie bijlage). Tom werkt verder uit en bekijkt hoe 

VGC kan faciliteren  Opmerkingen mogen doorgegeven worden. 

- Zaal Familia in Neder-over-Heembeek wordt gekeken of zij interessante aanvulling 

kunnen zijn op fuifzalenplan. 

- Met vzw JHOB wordt gekeken op welke manieren de Brusselse jeugdhuizen geïntegreerd 

kunnen worden in het Fuifzalenplan 

- … 

 

Doelgroep 

- Tom bezorgt lijst aan de werkgroep (zie bijlage). 

- Baptist doet aanzet om te kijken op welke manieren studentenverenigingen plaats 

kunnen krijgen0 

- Individuele jongeren/startende collectieven kunnen via poort A fonds aanvraag doen 

voor fuifzaal. 

- Idee om ook de scholen een plek te geven in fuifzalenplan. 

 

3. VERDERE AFSPRAKEN 

Volgende werkgroep fuifzalen:  

Woensdag 15 januari 2019 om 13u30. Tom bekijkt met vzw JHOB of we daar (of in een jeugdhuis) 

kunnen afspreken.  

Op dat overleg zal de verdere concretisering van fuifzalenplan worden besproken: 

- Overeenkomsten VGC en betrokken zalen 

- Verdere afspraken BRONKS 

- Voorstel jeugdhuizen 

- Communicatie 

- Afwerken lijst… 

 


