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1. Goedkeuring vorige verslagen 

Het verslag van 11/10/2019 wordt goedgekeurd, 

2. Situering project Sociaal en Culturele centrum L’Accroche – L’Accroche vzw 

De vzw heeft onlangs een ruimte ter beschikking gekregen in ‘le Foyer du Sud’ (Luttrebruglaan 

72, 1190 Vorst) van 2.000m2. De vzw wilt deze ruimte ombouwen tot een sociaal en cultureel 

centrum. De vzw is opgericht door een groep jongeren die zelf geen plek vonden die voldeed aan 

wat zij nodig hadden. Daarom hebben ze een vzw opgericht en een ruimte gezocht die ze 

volledig hun eigen konden maken. Deze ruimte krijgen ze voor 2 jaar. 

De totale projectkost bedraagt 13.000 EUR waarvan 10.000 EUR aan verbouwingskosten. Voor 

dit project wordt een subsidie van 3.000 EUR aangevraagd. 

3. Advies op project Sociaal en Culturele centrum L’Accroche – L’Accroche vzw 

De jeugdraad vindt het positief dat de jongeren zich engageren om een nood die ze zelf voelen 

in te vullen. Het is voor de jeugdraad niet duidelijk hoe de vzw te werk gaat gaan en wat hun 

doelen zijn eens ze een ruimte hebben. De jeugdraad is van mening dat het inkleden van een 

ruimte niet onder projectsubsidies valt. 

De jeugdraad adviseert om samen te zitten met de jeugddienst om verdere stappen te bekijken 

zowel qua infrastructuur als werking. 

De jeugdraad geeft op de huidige aanvraag een negatief advies. 

 

4. Situering project Vorming Onbeperkt Buiten BXL - GoodPlanet – Belgium vzw 

Vzw GoodPlanet Belgium (Edinburghstraat 26, 1050 Elsene) wilt met dit project een nieuwe 

methodiek binnenbrengen in Brussel. Aan de hand van deze methodiek kunnen organisaties en 

overheden kinderen bevragen rond speelpleinen en hun toegankelijkheid. Met de aangevraagde 

subsidies wilt de vzw een vorming organiseren voor het jeugdwerk om deze methodiek aan te 

leren en hun persoonlijke ervaringen in het gebruik van de methodiek te delen. De vzw heeft 

voor het pilootproject van deze vorming subsidies aangevraagd bij Equal Brussel. 



De totale projectkost bedraagt 8.775 EUR waarvan de vzw 5.828 EUR bij de VGC aanvraagt. De 

grootste kost is 3.497 EUR personeelskosten. 

5. Advies op project Vorming Onbeperkt Buiten BXL - GoodPlanet – Belgium vzw 

De jeugdraad vindt het positief dat de vzw actief op zoek is naar nieuwe methodieken om 

jongeren te bevragen. De jeugdraad zou het interessant vinden om betrokken te worden bij het 

pilootproject. De jeugdraad vraagt zich af hoe de opvolging van de input zal gebeuren. Kinderen 

hebben er nood aan om op korte termijn impact te zien. De jeugdraad vraagt zich af hoe de vzw 

jeugdwerkers gaat warm krijgen voor de vorming. De jeugdraad is van mening dat het budget 

niet evenredig is aan de impact die de vorming zou hebben. 

Dit project is afhankelijk van de subsidies van Equal Brussel. Indien de vzw geen subsidies krijgt 

van Equal Brussel kan dit project niet doorgaan. De jeugdraad wordt graag op de hoogte 

gehouden van de verdere evolutie van het project. 

De jeugdraad geeft op basis van bovenstaande argumenten een negatief advies. 

6. Situering project ReKuub – JHOB vzw 

Met dit project wilt de vzw het jeugdhuis De Kuub reactiveren door het een jaar open te stellen 

voor allerhande jongeren om hun project in te ondernemen. De jongeren krijgen dan ook 

ondersteuning aan de hand van workshops. 

De jeugdraad is van mening dat dit door de jeugddienst had moeten weerhouden worden 

aangezien dit onderdeel is van de standaard werking van de vzw.  

De totale projectkost bedraagt 8.750 EUR waarvan 5.250 EUR aan workshopbegeleiding. Voor dit 

project wordt een subsidie van 6.000 EUR aangevraagd. 

7. Advies op project ReKuub – JHOB vzw 

De jeugdraad vindt het positief dat de vzw reeds bestaande gebouwen een verdere invulling wilt 

geven. De jeugdraad is van mening dat het verder uitwerken van de jeugdhuismethodiek 

onderdeel is van de standaard werking van de vzw. De jeugdraad raadt aan om contact op te 

nemen met jeugdhuizen die reeds bezig zijn met een gelijkaardige werking om ideeën uit te 

wisselen. De jeugdraad vraagt zich af of er onderzoek is gedaan naar de noden van de jongeren 

uit de buurt. De jeugdraad raadt aan om de actieve jongeren te betrekken bij de verdere 

uitwerking van deze werking. 

De jeugdraad geeft op basis van bovenstaande argumenten een negatief advies. 

8. Jeugdraad Sociale media 

De werkgroep beleid stelt voor om de Facebook groep “Brusselse VGC jeugdraad” te behouden 

en om de facebookgroep genaamd Paperclub om te vormen tot een groep voor de actieve leden 

van de jeugdraad. Op deze manier kunnen de actieve leden op een snelle manier voorstellen 

doen en thema’s aanhalen die ze intern willen voorleggen. 

9. Onderwijs 

Vorig jaar werd er door de jeugdraad via verschillende wegen een brief opgesteld aan het college 

en enkele specifieke collegeleden omtrent onderwijs in Brussel en de voorrangsregels. Hier werd 



toen niet of onduidelijk antwoord op verschaft. Deze thematiek wordt momenteel besproken 

binnen het college. De werkgroep gaat deze thematiek van dichtbij opvolgen. 

 

Volgende vergadering(en): 

WG beleid (projecten van 5/02)  14/02 om 10u00 @ JES 

WG beleid (projecten van 5/04)  20/04 om 10u00 @ Cultureghem (lunch wordt 

voorzien door de KOOKMET) 

WG beleid (projecten van 05/06)  19/06 om 10u00 @ Kolenmarkt (Chiro/ Scouts) 

  

 


