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1. Goedkeuring vorige verslagen 

Vorig verslagen 12/02/2020 wordt goedgekeurd 

2. Situering BXL music lab – JHOB vzw  

Van juni tot december 2021 wil JHOB zich engageren om laagdrempelige muziekateliers te 

organiseren. De doelgroep is 15 – 25 jarigen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. 

Aan de hand van muziek willen ze jongeren met diverse achtergronden laten kennis maken met 

elkaar. 

Om dit project te realiseren werken ze samen met Jeugd en Muziek vzw, MJ Chicago van 

D’BROEJ, Promo Jeunes, de Brusselse jeugdhuizen en Theater aan zee. De vzw organiseert in 

totaal 2 workshopsessies. De eerste gaat door tijdens de zomer met als afsluiter bij Theater aan 

zee. 

Een onderdeel is om jongeren eigenaarschap te geven over dit project. Op die manier willen ze 

dit project verder verduurzamen. Via dit project komen nieuwe jongeren in contact met de 

jeugdhuizen en krijgen ze nieuwe mogelijkheden. 

De vzw heeft in het kader van project Sociale integratie van het departement Cultuur, Jeugd en 

Media voor de periode van 2019 – 2020 52.932 EUR ontvangen om BXL music Lab te realiseren. 

De subsidies van deze oproep zijn op. De vzw ziet een grote meerwaarde in dit project en wilt 

dit verduurzamen. Daarom heeft de vzw dit opgenomen in hun meerjarenplan. Om de kosten 

tijdelijk op te vangen vraag de vzw via deze projectoproep subsidies aan.  

De totale kost bedraagt 26.350 EUR waarvan de vzw 23.000 EUR aanvraagt bij de VGC. De 

grootste kost is 18.290 EUR aan personeelskosten. 

3. Advies BXL music lab – JHOB vzw 

De jeugdraad is positief over dit project. De doelstellingen zijn duidelijk omschreven. De 

jeugdraad is van mening dat dit project een meerwaarde kan zijn voor de jongeren die 

deelnemen en zeker voor de jongeren die het eigenaarschap van het project op termijn 

overnemen. 

De doelgroep is duidelijk omschreven. De jeugdraad vindt het positief dat via dit project en zijn 

samenwerkingen jongeren bij de jeugdhuizen worden betrokken die er nog niet eerder kwamen 



en hun weg vinden naar het jeugdhuis. Het project is duurzaam opgesteld en wordt, op termijn, 

opgenomen in de standaard werking van de vzw. De vzw gaat in het kader van dit project aan 

de slag met een aantal sterke partners. De jeugdraad vraagt zich af hoe de vzw dit project zal 

realiseren in mogelijk strenge coronaregels. 

De begroting is realistisch en spreekt diverse bronnen aan. Het feit dat de vzw al een half jaar de 

kosten voor dit project bekostigen met hun spaargeld getuigt van vertrouwen in het project. De 

jeugdraad vindt het belangrijk dat de artiesten op een correcte manier vergoed worden. 

De jeugdwerkers hebben zelf een grote passie voor muziek. Muziek wordt in dit project als 

medium gebruikt om linken te leggen met en tussen jongeren. Het is de jeugdraad niet helemaal 

duidelijk hoe de vzw aan de slag gaat met het verhogen van de eigenaarschap van de jongeren. 

De jeugdraad merkt een wil bij de vzw om op dit vlak te blijven groeien. 

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een positief advies op deze 

aanvraag. De jeugdraad wordt graag uitgenodigd voor het toonmoment en raadt de vzw aan 

om het project op te nemen in hun meerjarenplan. 

4. Franstalige vakanties 

Traject verloopt niet geweldig. Het Franstalige jeugdwerk en jeugdbewegingen zijn niet akkoord 

over hoe dit proces aan het lopen is. Ze worden te weinig betrokken en hebben het gevoel dat er 

geen rekening wordt gehouden met de impact dat deze verschuiving zal hebben op andere 

sectoren. Specifiek voor Brussel wordt het meegenomen dat de vakanties goed moeten 

afgestemd worden op elkaar. 

5. Convenanten 

5 mensen hebben zich opgegeven om de dossiers te lezen. In totaal zijn er 20 dossiers 

binnengekomen. 

 

6. Jeugdhuis Dar 

Jeugdhuis in centrum Brussel is op zoek naar een locatie. Had een tijdelijke locatie bij de 

Ambrassade. Dit traject verliep moeilijk in het begin om een bouwvergunning te krijgen. 

Wanneer de bouwvergunning in orde was heeft De Ambrassade eenzijdig de samenwerking 

stopgezet wegens geen directe meerwaarde voor het gebouw en het geld beter geïnvesteerd kan 

worden in het Vlaamse jeugdwerk. 

Dar heeft open brief opgesteld naar heel Brussel om te kijken naar mogelijkheden. De 

Ambrassade wilt niet terugkomen op beslissing. De Ambrassade wilt mee zoeken naar een 

andere locatie. 

Reactie AC:  

Houding Ambrassade is niet ok. Zijn niet akkoord over hoe dit is verlopen. De AC is van mening 

dat het niet constructief zou zijn om De Ambrassade zwart te maken. De AC heeft het gevoel dat 

de afstand tusssen De Ambrassade en het Brussels jeugdwerk groter wordt. De AC wilt met de 



jeugdraad bekijken hoe we Dar kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door het netwerk van de 

jeugdraad te gebruiken om een ruimte te vinden voor Dar. Tijdelijk (1 a 2 jaar) of permanent is 

nog niet direct belangrijk. 

JHOB: 

Momenteel krijgen we ondersteuning van Mathias Kayaert en Tom Leyder. Het materiaal staat 

momenteel bij Promo jeunes. Daar hebben we tijdelijk onderdak. Beursschouwburg heeft 

ondertussen ook al aangegeven dat ze willen helpen. Zoeken een locatie tegen oktober. Liefst 

binnen de vijfhoek. 

JHOB is nagegaan of er sprake kan zijn van contractbreuk en heeft eens berekend wat de 

geleden kosten zouden zijn voor Dar om er zoveel tijd in gestoken te hebben + tijdelijke huur 

van locaties + Growfunding dat ze moeten terugbetalen. Dit komt in totaal op een 40.000 EUR. 

Er is misschien wel aanspraak mogelijk. Willen met De Ambrassade bekijken of en hoe dit kan 

vergoed worden zonder juridische stappen te moeten ondernemen. Dit budget zouden ze 

kunnen gebruiken om wat tijd te kopen en een locatie tijdelijk te huren. 

WG-beleid 

Aline is bezig met een locatie uit te bouwen in Anderlecht en staat open om te bekijken of Dar 

daar ook in terecht kan. Jonas en Aline gaan met elkaar in gesprek. Juni 2022 moet het 

operationeel zijn. 

Op 29 april de oproep nog eens doen op JR XL en beeld voor socials. 

Contractbreuk? → misschien wel wat aanspraak + moeten Growfunding terugbetalen. Totaal een 

40.000 EUR kosten → willen de geleden schade verhalen op Ambrassade om met dit budget wat 

extra tijd te kopen. 

7. Raad 

Vraag gekomen in de raad ikv de bevraging. http://www.raadvgc.be/docs/wp-

content/uploads/2021/03/IV_7_12032021.pdf vanaf p 25. Raadsleden krijgen rapport van 

bevraging. Jeugdraad zal deze rapporten bezorgen. 

 

 

8. Varia 

 

STAY SAFE 

Volgende vergadering(en): 

Jeugdraad XL → 29/04 om 18u00 @ online https://n-brussel.zoom.us/j/86442732021  

WG Beleid → 11/06 om 10u00 @ TBA 

http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/03/IV_7_12032021.pdf%20vanaf%20p%2025
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/03/IV_7_12032021.pdf%20vanaf%20p%2025
https://n-brussel.zoom.us/j/86442732021

