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1. Goedkeuring vorige verslagen 

Vorige verslagen (16/10/2020 en 03/12/2020) worden goedgekeurd 

2. Situering Soundtrack 2021 – JHOB vzw  

Soundtrack is een muzikale wedstrijd waarbij jongeren zich vrij kunnen inschrijven om deel te 

nemen. Er worden 4 voorrondes in 4 verschillende jeugdhuizen georganiseerd. De winnaars van 

deze voorronden krijgen een ondersteuningstraject van 2 maanden aangeboden. De finale gaat 

door in de AB. 

Dit is de 2de maal dat dit project wordt ingediend binnen de projectsubsidielijn. In 2019 

organiseerde JHOB vzw in samenwerking met Vi.Be en Ancienne Belgique de eerste editie van 

Soundtrack Bxl. 

Om dit project te realiseren starten JHOB en AB met een stuurgroep van jongeren die mee vorm 

zullen geven aan deze wedstrijd. De winnaars winnen een jaar lang ondersteuning bij hun 

muzikale ontwikkeling. 

De totale projectkost bedraagt 54.000 EUR waarvan de vzw 41.000 EUR aanvraagt bij de VGC. De 

grootste kost is 28.000 EUR aan personeelskosten. 

3. Advies Soundtrack 2021 – JHOB vzw 

De jeugdraad is positief over dit project. De jeugdraad merkt dat er in het dossier geen concrete 

handelingen worden omschreven rond hoe de organisatie zal omgaan met de dan geldende 

coronamaatregelen. De jeugdraad adviseert om op voorhand een plan B uit te werken. 

De jeugdraad is van mening dat dit project impact zal hebben op de jongeren die betrokken 

worden bij het project. Zowel de jongeren die het project mee vormgeven als de jongeren die 

deelnemen aan het project. 

De doelgroep is duidelijk omschreven maar mist in het dossier de concrete participatie van de 

doelgroep aan het project. De jeugdraad leest in het dossier vooral een focus op het product (de 

wedstrijd) en te weinig op het proces (hoe aan de slag gaan met de doelgroep, hoe kunnen zij 



participeren …). De jeugdraad vindt het positief dat ze na de vorige editie deze editie werken met 

een stuurgroep van jongeren. 

De jeugdraad vraagt om meer na te denken over de mogelijke return naar de jeugdhuizen zelf. 

Welke voordelen kunnen jeugdhuizen uit deze ervaring meenemen in de rest van hun werking. 

Hierbij denkt de jeugdraad bijvoorbeeld aan het aanbieden van het jeugdhuis om te laten 

repeteren. 

De jeugdraad geeft mee om via dit dossier ook verder in te zetten op de positieve beeldvorming 

van Brussel naar Vlaanderen toe en vraagt de vzw hier mee over te waken in de samenwerking 

met Vi.Be. 

De jeugdraad ondersteunt de vraag van JHOB om dit op te nemen in de meerjarenovereenkomst 

tussen VGC en de vzw en ingebed wordt in de structurele werking van JHOB vzw zodat dit 

project in de toekomst samen met de jeugdhuizen en hun publiek kan verdergezet worden. De 

jeugdraad apprecieert de concrete begroting en begrijpt de vraag naar een halftijdse 

beroepskracht. De jeugdraad adviseert om in het takenpakket van de beroepskracht te focussen 

op het ondersteunen van de doelgroep om zoveel mogelijk door de jongeren zelf te laten 

gebeuren. De jeugdraad denkt bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het netwerken. De jeugdraad 

adviseert om na te denken over andere inkomstenbronnen om het project de volgende edities te 

realiseren. 

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een positief advies. De jeugdraad 

wenst op de hoogte gehouden te worden van de verdere ontwikkeling van dit project en 

uitgenodigd te worden voor de finale. 

4. Situering COVIDeo – Roots vzw  

Roots vzw, Vooruitgangstraat 323, 1030 Schaarbeek, is een Antwerpse vzw die met dit project de 

link legt naar Brussel. Met het project COVIDeo wilt de vzw de jongeren aan het woord laten 

rond corona. Hoe ervaren zij deze periode. Het project bestaat uit verschillende etappes. In de 

eerste plaats kunnen jongeren deelnemen aan workshops rond film, foto, interview … In een 

volgende stap kunnen de jongeren deze skills gebruiken bij het maken van een documentaire.  

Om het project af te sluiten wordt er een slotevent georganiseerd. Het heel project wordt door 

jongeren zelf in beeld gebracht door middel van foto’s als een soort making off en mogelijke 

promo naar de toekomst toe. 

Om dit project te realiseren wenst de vzw een halftijdse beroepskracht aan te werven 

In het dossier werd aangegeven dat de vzw een samenwerking aangaat met Nakama vzw. 

Nakama was niet op de hoogte van de concrete inhoud van het dossier en heeft besloten zich 

terug te trekken uit het project omdat ze niet akkoord zijn met de manier van samenwerken. 

De totale projectkost bedraagt 33.301,26 EUR waarvan de vzw 29.981,00 EUR bij de VGC 

aanvraagt. De grootste kost is 23.801,26 EUR personeelskosten. 

 

 



5. Advies COVIDeo – Roots vzw 

De jeugdraad ziet mogelijkheden in een project rond jongeren en covid en vindt de 

doelstellingen duidelijk geformuleerd. De doelstellingen spelen in op prioriteiten die ook de 

jeugdraad naar voren schoof: participatie en positieve beeldvorming. 

De jeugdraad heeft twijfels bij de slaagkansen van het project aangezien een belangrijke partner 

niet op de hoogte was van de inhoud van de aanvraag en zich heeft terug getrokken. De 

jeugdraad hecht veel waarde aan de participatie van jongeren en het duidelijk en juist 

informeren van de partners. Het feit dat deze partner niet op de hoogte was van de concrete 

inhoud van het dossier maakt dat de jeugdraad vragen heeft bij de methode die wordt 

toegepast voor dit project en bij de inbedding in het Brusselse jeugdweefsel. 

De jeugdraad heeft twijfels bij de vooropgestelde aantallen wat betreft de te bereiken jongeren 

(4.000 passief). De jeugdraad is van mening dat de begroting ruim werd ingeschat en betreurt 

het feit dat er geen diverse inkomsten bronnen worden aangesproken. 

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

6. Varia 

- De jeugdraad vond het interessant om de evaluatie van het project Soundtrack 2019 van 

JHOB vzw te lezen. Niet om te bespreken maar ter info 

- Positief over N-cloud. Zorgen dat niet iedereen altijd toegang heeft (enkel huidige leden 

van de jeugdraad) 

- De jeugdraad vraagt of er Staycation oproepen zullen gelanceerd worden 

o Er komt een vervolg maar we moeten nog duidelijk krijgen hoe en wat. 
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