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1. Goedkeuring vorige verslagen 

Het verslag van 20/04/2020 wordt goedgekeurd, 

2. Situering project Max18 – vzw Habbekrats 

Habbekrats heeft met de deadline van 5 februari dit project al eens ingediend. Dit is toen niet 

weerhouden aangezien het project startte op 1 januari en dus te laat werd ingediend. Met deze 

deadline dienen ze enkel de kosten in voor de laatste delen van hun project. 

Met dit project richt de vzw zich op jongeren en verschillende thematieken waarmee zij in 

contact komen gedurende het opgroeien van tiener tot volwassene.  

In de het voorlaatste onderdeel gaat het project in op het lichaam. Ze gaan aan de slag rond een 

zaken zoals een gezond leefpatroon, mentale gezondheid, verwachtingspatronen … In het laatste 

deel gaat de vzw in op wereldvisies. De jongeren gaan aan de slag rond geloof, evolutie, de 

ruimte … 

In totaal zullen er 10 jongeren actief deelnemen aan dit project De vzw werkt voor de 

communicatie samen met Federatie Abbé Froidure. 

De totale projectkost bedraagt 9.400 EUR waarvan 5.900 EUR aan personeelskosten. Voor dit 

project wordt een subsidie van 4.000 EUR aangevraagd. 

3. Advies op project Max18 – vzw Habbekrats 

De jeugdraad heeft nog verschillende vragen bij het project. Het project is niet concreet genoeg 

opgesteld waardoor de jeugdraad geen duidelijk zicht krijgt op de methodieken, context, 

haalbaarheid; begroting … van het project.  

De jeugdraad is van mening dat de thematieken goed zijn gekozen en aansluiten bij de 

leefwereld van de doelgroep. De jeugdraad mist de participatie van de jongeren aan de 

verschillende stappen van het project (ontwerp, uitvoering …). 

In het project worden weinig samenwerkingen aangehaald met het Nederlandstalige jeugdwerk 

in Brussel.  



Op basis van bovenstaande argumenten adviseert de jeugdraad om tegen de volgende deadline 

van 5 augustus een nieuwe aanvraag in te dienen. De nieuwe aanvraag moet duidelijker 

opgesteld worden met concrete acties en methodieken zodat de jeugdraad kan adviseren. De 

jeugdraad nodigt de vzw uit op de werkgroep waarop dit nieuwe project zal besproken worden 

om een mondelinge toelichting te geven aan het project. 

4. Situering project Supercitizens – Tienerwerking Sint-Gillis 

Tienerwerking Sint-Gillis wilt met dit project jongeren hun burgerschap aanwakkeren. Het 

project bestaat uit 3 onderdelen. In het eerste deel gaan de jongeren vrijwilligerswerk leveren bij 

Cultureghem vzw, Toestand vzw en bij het opvangcentrum voor Asielzoekers in Alsemberg. 

In het 2de onderdeel trekken de jongeren zich terug in de Vlaamse Ardennen. Tijdens deze 

afzondering gaan de jongeren aan de slag met de natuur door extra leefgebied te creëren voor 

de veldparelmoervlinder. 

In het 3de onderdeel staan de jongeren aan het roer. De jongeren reflecteren over het reeds 

afgelegde traject en gaan samen op zoek naar een goed doel dat ze willen realiseren. De 

jongeren staan in voor alle stappen van het project van concept tot realisatie en evaluatie. 

De organisatie acht het belangrijk om dit hele project goed in beeld te brengen. De jongeren 

worden zelf de camera in handen gegeven en krijgen op het einde ook ene kortfilm mee naar 

huis. 

De totale projectkost bedraagt 7.202,4 EUR waarvan 1.425 EUR aan overnachtingen en 1.815 EUR 

aan registratie en montage film. Voor dit project wordt een subsidie van 4.702,4 EUR 

aangevraagd. 

5. Advies op project Super Citizens – Tienerwerking Sint-Gillis 

De jeugdraad is positief over dit project. De organisatie gaat aan de slag met de goesting van de 

jongeren en werken daarrond een traject uit. Dit project kan verrijkend zijn voor de 

deelnemende jongeren. De jongeren gaan de ervaringen die ze opdoen gedurende het project 

ook buiten het project gebruiken en toepassen op de rest van hun eigen leefwereld. 

De doelgroep is duidelijk omschreven. De 4 begeleiders worden opgenomen in de doelgroep. Uit 

het dossier blijkt niet of de jongeren zijn betrokken bij de opmaak van het project. De jongeren 

kunnen in het 3de deel zeker participeren aan het project. De jeugdraad moedigt hen aan om de 

jongeren zoveel mogelijk te betrekken bij de jongeren. 

Het project is beperkt ingebed in het Brusselse jeugdweefsel. De jeugdraad beschouwt een 

workshop aankopen of deelnemen aan een gratis activiteit niet als een samenwerking. De 

jeugdraad geeft mee dat indien de vzw samenwerkingen noteert deze partners best op voorhand 

op de hoogte zijn dat er een samenwerking komt. De jeugdraad gelooft dat het project een 

impact heeft op de jongeren en begeleiders die deelnemen. Deze impact zal doorvloeien in de 

rest van de werking. De jeugdraad vraagt zich af hoe ze dit project verder kunnen verduurzamen 

De begroting is duidelijk en realistisch. De jeugdraad kijkt uit naar de kort film. De begroting 

klopt niet. In de formule wordt het parcours niet meegerekend.  



Het project is goed opgebouwd. De jeugdraad vindt het positief dat de jongeren aan de slag 

gaan met ene sociaal engagement. Het dossier is duidelijk omschreven. 

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een positief advies 

 

6. Varia 

Pieter G. is blij met de middelen die de VGC heeft vrijgemaakt voor deze zomer 

Volgend overleg 04/09 om 10u in Miks 
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