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1.  Welkom 

 

2. Advisering projectaanvragen uitgebreide procedure (deadline 5 augustus 2017) 
 

a. Scaramouche vzw: MetalCrew Anderlecht 

Advies  

De jeugdraad vindt dat Scaramouche met Metalcrew Anderlecht een origineel en vernieuwend 

concept introduceert in Brussel. De jeugdraad gelooft in de kracht van het project en is 

benieuwd naar eventuele toekomstplannen voor Metalcrew Anderlecht. Het is ook boeiend dat 

Scaramouche al ervaring heeft met Gentse jongeren en we vinden de methode van Metalcrew 

Anderlecht erg innovatief.  

Ook is er wat onduidelijkheid over de samenwerkingen die Scaramouche opgeeft. De 

samenwerking met JES vzw lijkt (nog) niet officieel bevestigd. Kunnen deze en andere 

samenwerkingen toegelicht worden? 

Tot slot vindt de jeugdraad dat Metalcrew Anderlecht een interessante aanvulling vormt op het 

huidige Brusselse jeugdwerklandschap. Het project biedt een meerwaarde en zorgt voor 

differentiatie.  

Al deze factoren samen zorgen ervoor dat we een positief advies geven. 

b. Vzw TINT: LOU en GLOED 

Info  

Vzw TINT heeft eerder al twee projectaanvragen ingediend en beide keren een subsidie 

ontvangen: januari-april 2015 (OER): 5000 euro gevraagd, 2000 euro toegekend; december 2015-

november 2016 (SJOW): 10.000 euro gevraagd, 5000 euro toegekend. De administratie zal in 

overleg met Eline George bekijken wat de mogelijkheden zijn naar de toekomst toe. De 

projectsubsidies dienen een opstap/springplank te zijn, eerder dan een jaarlijkse bron van 

inkomsten. In deze fase van de werking van vzw TINT lijken andere inkomstkanalen aangewezen. 

Advies 

De jeugdraad gelooft in de match tussen cultuur en jeugd. Het getuigt van durf dat TINT werkt 

met moeilijk te bereiken doelgroepen binnen de theaterwereld. Kunnen jullie wat meer info 



geven over de methode van LOU en GLOED? Hoe garanderen jullie een laagdrempelige werking? 

We zijn ook benieuwd naar de mate waarin de jongeren inbreng hebben in beide voorstellingen.  

De jeugdraad heeft onvoldoende knowhow in huis om te oordelen over het evenwicht van de 

begroting. We vragen om een gedetailleerde begroting voor LOU en GLOED apart, bv. “regisseurs: 

6000 euro”: om hoeveel regisseurs gaat het, voor hoeveel uur worden ze ingehuurd, wat is de 

kostprijs per uur? We zijn ook benieuwd welke factoren een rol spelen in de prijsstijging in 

vergelijking met 2015 (OER) en 2016 (SJOW). Lichten jullie dit even toe? 

TINT lijkt op jaarlijkse basis voorstellingen op te zetten. De VGC-jeugddienst nodigt TINT van 

harte uit om te bekijken welke toekomstige projecten op til staan en welke subsidiëringskanalen 

aangewezen zijn. 

Al deze factoren samen zorgen ervoor dat we een positief advies geven, mits aandacht voor de 

aangehaalde bemerkingen. 

c. Vzw Het Meervoud: Theaterkids 

Deze projectaanvraag werd niet besproken op de jeugdraad. De VGC-jeugddienst wijst erop dat 

de aanvraag in het verlengde ligt van de activiteiten die Het Meervoud nu reeds aanbiedt (cf. 

werkingssubsidie i.p.v. projectaanvraag).  

d. Algemene opmerkingen 

Samenwerkingen 

Dienen we het luik ‘samenwerkingen’ uit te breiden in de aanvraag?  

Brainstorm: 

- Samenwerking bevestigen? Elke partner dient zijn/haar samenwerking te bevestigen 

d.m.v. handtekening in de projectaanvraag. Keerzijde: dit bouwt een extra drempel in 

voor de aanvragers. Aanvraagprocedure dient laagdrempelig te zijn. 

- Bij twijfel: projectaanvragers uitnodigen om hun project te komen toelichten op de 

jeugdraad? Dit wordt reeds gedaan.  

Besluit:  

- Administratie (Pieter Vanstappen) gaat steekproefsgewijs na of de samenwerkingen die 

in de projectaanvragen aangehaald worden, legitiem zijn. Dit zal voortaan gebeuren.  

Begroting 

Inzake de begroting (TINT) zijn nog een aantal onduidelijkheden. Deze werden niet op voorhand 

uitgeklaard door de administratie, aangezien nieuwe collega Pieter Vanstappen nog maar sinds 4 

september aan de slag is. In de toekomst worden dergelijke onduidelijkheden verhelderd 

vooraleer de jeugdraad de projectaanvraag adviseert. 

8. Rondje van de tafel 

 
- Workshop netwerken 5/10 (voormiddag) 

o Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media brengt privé-actoren en 

jeugdwerksector samen 

o Zicht op welke privé-actoren aanwezig zouden zijn? “De workshop zoomt vooral 

in op technieken die je kan toepassen op gelijk welke mogelijke partner, waarvan 

het bedrijfsleven er dus ook één kan zijn.” 



- JES stadslabo: Kinderen Baas. Startdag op 05/10 (voormiddag): netwerkmoment voor 

jeugdwerk- en cultuurpartners om samenwerkingen op te zetten 

- Jeugd en Muziek: Funky Town voorstelling op 2 december 

- Foyer jogging: 16 september (14u) 

- Axcent vzw: nog plaatsen vrij voor Polenreis (Auschwitz, herfstvakantie 2017) en Moldavië 

(organisatie?) 

- À Fonds: Tour de BXL 

 

Eerste jeugdraad 2017-2018: 3/10 @GC De Markten  


