Jeugdbeleidsplan
Vzw ‘de Rand’
voor Drogenbos, Kraainem, Linkebeek,
Wemmel en Wezembeek-Oppem
Beleidsperiode 2014-2019

vzw ‘de Rand’
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
02 456 97 80
info@derand.be
www.derand.be

1

INHOUDSTAFEL
Inleiding
Jeugdbeleidsplannen

p.3
p.5

Drogenbos

p.6

Inleiding
Jeugdwerk ondersteunen
Jeugdcultuur
Inspraak en overleg
Meerjarenbegroting 2014-2019
Begroting 2014

p.6
p.6
p.8
p.8
p.9
p.10

Kraainem

p.11

Inleiding
Jeugdwerk ondersteunen
Jeugdcultuur
Inspraak en overleg
Meerjarenbegroting 2014-2019
Begroting 2014

p.11
p.11
p.13
p.13
p.14
p.15

Linkebeek

p.17

Inleiding
Jeugdwerk ondersteunen
Jeugdcultuur
Inspraak en overleg
Meerjarenbegroting 2014-2019
Begroting 2014

p.17
p.17
p.18
p.19
p.20
p.21

Wemmel

p.22

Inleiding
Jeugdwerk ondersteunen
Jeugdcultuur
Inspraak en overleg
Meerjarenbegroting 2014-2019
Begroting 2014

p.22
p.22
p.28
p.29
p.30
p.35

Wezembeek-Oppem

p.41

Inleiding
Jeugdwerk ondersteunen
Jeugdcultuur
Inspraak en overleg
Meerjarenbegroting 2014-2019
Begroting 2014

p.41
p.41
p.43
p.44
p.45
p.46

Bijlagen

p.47

2

INLEIDING
Het nieuwe decreet lokaal jeugdbeleid dat van kracht is sinds 1 januari 2014 laat gemeenten toe via
hun beleids- en beheerscyclus middelen te verwerven met het oog op het voeren van een kwalitatief
lokaal jeugdbeleid. De bezorgdheid over de specifieke situatie van de zes randgemeenten rond
Brussel leidde tot een aanpassing van het oprichtingsdecreet van het EVA vzw ‘de Rand’. Deze
aanpassing moest het mogelijk maken om ervoor te zorgen dat in die randgemeenten die zelf niet
intekenen op jeugdbeleid (en/of lokaal sportbeleid), er toch ten behoeve van de lokale
Nederlandstalige verenigingen en de kinderen en jongeren een lokaal jeugdbeleid wordt gevoerd.
Voor die gemeenten die niet zelf indienen, kan vzw ‘de Rand’ een beleidsplan opmaken en uitvoeren,
met ondersteuning van de Vlaamse overheid.
Concreet dient vzw ‘de Rand’ een jeugdbeleidsplan in voor de gemeenten Drogenbos, Kraainem,
Linkebeek, Wemmel en Wezembeek-Oppem. Dit gebeurt in uitvoering van het aangepaste decreet
van 12 juli 2013 en in overeenstemming met de afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen
minister Smet en vzw ‘de Rand’.
Het jeugdbeleidsplan formuleert acties voor twee beleidsprioriteiten (ondersteuning jeugdwerk en
jeugdcultuur). Gelet op de specifieke situatie van deze gemeenten en dit dossier is het niet steeds zo
eenvoudig om deze doelstellingen via acties adequaat te realiseren. Het is nochtans de ambitie van
vzw ‘de Rand’ om, weliswaar binnen de mogelijkheden qua personeelsinzet op dit dossier, een grote
inspanning te leveren om tot verhoopte resultaten te komen. De specificiteit van de gemeenten en
de context heeft o.m. betrekking op:
•
•
•
•
•
•

de beperkte eigen mogelijkheden van ‘de Rand’ qua personeelsinzet
het niet beschikken over eigen jeugdgebonden infrastructuur
de relatief bescheiden uitbouw van de lokale jeugdverenigingen en -initiatieven in de
betrokken gemeenten
in enkele gemeenten de niet-coöperatieve houding van het gemeentebestuur
een meerderheid aan anderstalige inwoners in de betrokken gemeenten
mede in relatie tot vorige elementen: een kleine kritische massa voor het realiseren van
bepaalde beleidsobjectieven

Omdat de lokale situatie in de gemeenten waarvoor dit plan acties formuleert, vaak zeer verschillend
is en er telkens sprake is van een zeer lokaal gekleurde context, opteert vzw ‘de Rand’ ervoor om de
acties per gemeente te benoemen en te begroten. Dit sluit ook het nauwst aan bij de wijze van
werken bij de verenigingsplannen vroeger.
Het is bij de uitvoering van dit plan wel duidelijk de bedoeling dat vzw ‘de Rand’ zelf de regierol
opneemt in het uitvoeren en bewaken van het plan, dat weliswaar in zeer nauw overleg tot stand is
gekomen met de jeugdraden in de betrokken gemeenten. Bij de behandeling verder in dit dossier
van elke gemeente wordt trouwens het ontstaansproces om te komen tot dit plan in detail
beschreven.
Voor vzw ‘de Rand’ is het belangrijk om via dit lokale jeugdbeleid onrechtstreeks ook een bijdrage te
leveren aan haar algemene doelstellingen, zoals het bevorderen van het Nederlandstalig karakter en
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het gemeenschapsleven, waarvan de lokale jeugdverenigingen een (belangrijk) onderdeel zijn. Het
hoeft dan ook niet te verwonderen dat de beleidsprioriteit omtrent het jeugdwerk van wezenlijk
belang is om via rechtstreekse subsidiëring het Nederlandstalig lokale verenigingsleven in deze
bijzondere gemeenten zuurstof te geven om haar werking en uitstraling te behouden en zo mogelijk
kwalitatief uit te breiden. Het is tevens de ambitie om binnen de plannen voldoende aandacht te
schenken aan kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities.
Op geen enkele wijze is vzw ‘de Rand’ te vergelijken met een gemeentelijke jeugddienst. Dit zal zich
ook uiten in de wijze waarop acties in uitvoering van onderhavig plan worden uitgevoerd. Vzw ‘de
Rand’ zal, zeker voor prioriteit jeugdcultuur, een regierol opnemen, maar steeds in overleg en
samenwerking met andere lokale actoren, zodat het draagvlak voor de acties breed genoeg is met
het oog op het vergroten van de slaagkansen. Het is trouwens ook een wens van ‘de Rand’ om
doorheen heel de beleidsperiode maximaal in te spelen op de behoeften en suggesties van de lokale
jeugdwerkinitiatieven en hun overlegplatformen.
Tenslotte nog dit. Het nieuwe decreet past in de Vlaamse beleidscontext van planlastvermindering.
Vzw ‘de Rand’ hoopt dan ook dat de noodzakelijke rapportering over de voortgang en uitvoering van
dit plan met een zo gering als mogelijke administratieve last zal kunnen gepaard gaan.

Dit beleidsplan werd goedgekeurd door de raad van Bestuur van vzw ‘de Rand’ op 24 februari 2014.

Jan De Craen
voorzitter

Eddy Frans
algemeen directeur
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Plannen
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DROGENBOS
Inleiding
Drogenbos is één van de 6 faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel. Het grondgebied van de
gemeente Drogenbos bestaat uit een smalle strook grond met een lengte van 4 km. Op zijn smalste
punt is de gemeente nauwelijks 150 meter breed en op haar breedste punt is dit niet meer dan 900
meter. De gemeente Drogenbos is gelegen aan de oevers van de Zenne en strekt zich uit van Beersel
tot Vorst. In het zuidelijke gedeelte van Drogenbos rijst de bodem op tot een steile heuvel die, met
zijn toppunt van 54 meter, hoog boven de vallei uitsteekt. Deze heuvel was eens volledig bebost door
een uitloper van het Zoniënwoud. Een gepaste naam voor deze heuvel was dan ook 'Drogen Bosch',
aangezien deze uitstak boven de omringende moerassen.
Drogenbos was lange tijd een belangrijk landelijk gebied. Door de nabijheid van de stad Brussel
ontwikkelde zich geleidelijk aan een bloeiende kaas- en boterbijverheid binnen de
gemeente. Wegens die 'fromage de Bruxelles' kregen de Drogenbossenaren de bijnaam
'kaaskrabbers'. De aanleg van het kanaal Brussel-Charleroi, de spoorweg en de Ring hebben de
Zennevallei echter zeer grondig gewijzigd. Langzaamaan vestigden steeds meer industriebedrijven
zich in Drogenbos en nam het bevolkingsaantal snel toe. Het eens zo rustige, landelijke dorpje
groeide mettertijd dan ook uit tot een verstedelijkte gemeente. Toch heeft de dorpskom haar
landelijke karakter ietwat kunnen behouden.
Vzw ‘de Rand’ neem het initiatief om een jeugdbeleidsplan op te stellen in nauwe samenwerking met
de jeugdinitiatieven. Vzw ‘de Rand’ neem hier een actieve rol in. De wijze van uitvoeren zal zeer
nauw in het oog gehouden worden en er zal op toegezien worden dat dit plan volledig volgens het
decreet zal uitgevoerd worden.

Jeugdwerk ondersteunen
1. Ondersteuning van het jeugdwerk in brede zin
Doelstelling 1: vzw De Rand ondersteunt het jeugdwerk in Drogenbos in brede zin
•

Actie 1: vzw ‘de Rand’ ondersteunt de jeugdwerkinitiatieven in Drogenbos door
middel van een basissubsidie (verdeelsleutel)
•

Via een subsidiereglement wordt de werking van de jeugdverenigingen
ondersteund. De belangrijkste doelstelling voor de twee jeugdinitiatieven die
er zijn in Drogenbos is en blijft het behouden van de huidige werking.

2. Ontmoetingsplaatsen en –mogelijkheden voorzien voor jongeren
Doelstelling 1: vzw De Rand ondersteunt en stimuleert de jeugdverenigingen in Drogenbos in
het voorzien van ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren
6

• Actie 1: vzw ‘de Rand’ (GC de Muse) organiseert maandelijks een activiteit/workshop
waar alle jongeren van de gemeente worden uitgenodigd.
3. Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Doelstelling 1: vzw De Rand ondersteunt het jeugdwerkaanbod in Drogenbos tijdens de
zomervakantie
•

Actie 1: Jaarlijks organiseren van speelpleinwerking tijdens de zomermaanden. De
organisatie ligt volledig in handen van vzw ‘de Krabbers’.

Jeugdcultuur
Doelstelling 1: vzw De Rand ondersteunt en stimuleert de artistieke en expressieve beleving
van kinderen en jongeren
•

Actie 1: Organisatie van de Kinderhoogdag. Een cultuurfestival voor kinderen van 3
tot 12 jaar en hun familie. Dit is een organisatie van GC de Moelie (Linkebeek), GC de
Muse (Drogenbos), GC de Boesdaalhoeve (Sint-Genesius-Rode) en FeliXart
(Drogenbos)

•

Actie 2: Organisatie van een danswedstrijd voor dansscholen en dansgroepen

Doelstelling 2: vzw ‘de Rand’ gaat een samenwerking met sociale partners aan.
•

Actie 1: Er wordt gericht promotie gevoerd naar maatschappelijk kwetsbare kinderen
en jongeren, o.a. door samen te werken met het OCMW.

•

Actie 2: Mensen die beroep doen op het OCMW kunnen aan een gunstiger tarief
deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden door vzw ‘de Rand’ en de
jeugdwerkinitiatieven.

Inspraak en overleg
Aangezien het opstellen van het beleidsplan door de jeugdinitiatieven zelf wordt gedaan is het voor
de hand liggend dat zij voldoende inspraak hebben bij de uitvoering van het plan. Het zijn uiteindelijk
zijzelf die grotendeels voor de invulling van de door hun opgestelde doelstellingen moeten instaan.
Voor de opmaak van het jeugdbeleidsplan werden er zoveel vergaderingen vastgelegd als nodig.
De jeugdmedewerker van GC de Muse houdt toezicht op de realisatie van het jeugdbeleidsplan en
roept de initiatieven bij elkaar wanneer jaarplannen en verslagen moeten worden ingediend.
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Daarnaast zal het centrum en de stafmedewerker ook de rol van ontmoetingspunt en draaischijf voor
overleg blijven vervullen. Voor de jeugdinitiatieven is dit van groot belang. Zij kunnen immers hierbij
ook rekenen op de nodige administratieve ondersteuning. Suggesties vanuit de jeugdinitiatieven of
van individuele kinderen en jongeren voor het opstarten van nieuwe activiteiten in het centrum zelf,
zijn altijd welkom en zullen ter harte genomen worden.
Na alle vergaderingen en inspraakmomenten zijn de jeugdinitiatieven tot de volgende acties en
doelstellingen gekomen volgens de volgende opgelegde beleidsprioriteiten:
•
•
•

jeugdwerk ondersteunen
kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties
jeugdcultuur

Aangezien Drogenbos geen aanspraak maakt op de middelen die ter beschikking zijn voor
beleidsprioriteit 2 (kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties) wordt hier niet over gesproken
in het jeugdbeleidsplan. Toch wensen wij te benadrukken dat, hoewel wij hiervoor geen subsidies
krijgen, wij deze mensen toch te betrekken in het sociaal-culturele jeugdverenigingsleven.
Daarom zijn er afspraken gemaakt met instanties zoals het OCMW. Zo zijn er afspraken gemaakt dat
er korting is voor deelname aan activiteiten zoals Kinderhoogdag. Ook wordt het OCMW op de
hoogte gehouden van zowel betalende als gratis activiteiten die georganiseerd worden door de
jeugdverenigingen of het gemeenschapscentrum. Zo kunnen zij deelnemen aan activiteiten zoals
Kinderhoogdag, Ezelsoor, de maandelijkse activiteiten die georganiseerd worden door het
gemeenschapscentrum, … .

8

Meerjarenbegroting 2014-2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

€ 8844,63

€ 8844,63

€ 8844,63

€ 8844,63

€ 8844,63

€ 8844,63

€ 7960,17
€ 7960,17

€ 7960,17
€ 7960,17

€ 7960,17
€ 7960,17

€ 7960,17
€ 7960,17

€ 7960,17
€ 7960,17

€ 7960,17
€ 7960,17

€ 884,46

€ 884,46

€ 884,46

€ 884,46

€ 884,46

€ 884,46

Actie 1 Maandelijkse workshop/activiteit
Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Doelstelling 1 - ondersteuning jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Actie 1 Opvang- en speelaanbod speelpleinwerking ‘De Krabbers’

€ 884,46

€ 884,46

€ 884,46

€ 884,46

€ 884,46

€ 884,46

-

-

-

-

-

-

JEUGDCULTUUR

€ 2653,39

€ 2653,39

€ 2653,39

€ 2653,39

€ 2653,39

€ 2653,39

Doelstelling 1 - ondersteuning artistieke en expressieve beleving
Actie 1 Kinderhoogdag
Actie 2 Danswedstrijd

€ 2653,39

€ 2653,39

€ 2653,39

€ 2653,39

€ 2689,35
-

€ 2653,39

€ 11498,02

€ 11498,02

€ 11498,02

€ 11498,02

€ 11498,02

€ 11498,02

JEUGDWERK ONDERSTEUNEN
Ondersteuning van het jeugdwerk in brede zin
Doelstelling 1 - Ondersteuning jeugdwerk in brede zin
Actie 1 Ondersteuning dmv basissubsidie (via een verdeelsleutel)
Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voorzien voor jongeren
Doelstelling 1 - stimuleren van ontmoetingsmogelijkheden voor
jongeren

TOTAAL
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Begroting 2014

Verdeelsleutel
1.Subsidiereglement
Speelpleinwerking 'de
Krabbers'
Dansgroep Dosido

45%
45%

2. Ontmoeting
Workshops

10%

JEUGDWERK ONDERSTEUNEN

€ 8844,63

Ondersteuning van het jeugdwerk in brede zin
Doelstelling 1 - Ondersteuning jeugdwerk in brede zin
Actie 1 Ondersteuning dmv basissubsidie (via een verdeelsleutel)
Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voorzien voor jongeren
Doelstelling 1 - stimuleren van ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren
Actie 1 Maandelijkse workshop/activiteit
Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Doelstelling 1 - ondersteuning jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Actie 1 Opvang- en speelaanbod Speelpleinwerking 'de Krabbers'

€ 7960,17
€ 7960,17
€ 884,46
€ 884,46
-

JEUGDCULTUUR

€ 2653,39

Doelstelling 1 - ondersteuning artistieke en expressieve beleving
Actie 1 Kinderhoogdag
Actie 2 Danswedstrijd

€ 2653,39
TOTAAL

€ 11498,02
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KRAAINEM
Inleiding
Het jeugdbeleidsplan van Kraainem voor de beleidsperiode 2014-2019 kwam tot stand doorheen een
traject begeleid door vzw De Rand en de stafmedewerker van Gemeenschapcentrum de Lijsterbes, in
samenspraak met de jeugdraad en de jeugdverenigingen (Chiro BAM!, speelpleinwerking Kadee en
jeugdclub De Villa). Het traject bestond uit een brainstorm met de jeugdraad over ‘Kraainem, onze
droomgemeente’, een SWOT-analyse van het huidige jeugdwerkaanbod en het afnemen van
enquêtes bij de Kraainemse jeugd. Tijdens dit traject kwamen we tot de vaststelling dat het
bestaande aanbod aan activiteiten georganiseerd door de jeugdverenigingen gewaardeerd wordt
door kinderen, jongeren en ouders in en buiten Kraainem. Zo verdubbelde Chiro BAM! haar
ledenaantal t.o.v. 2012 en evalueerden ouders het gevarieerde aanbod en de aanpak van de leiding
heel positief. Ook de speelpleinwerking Kadee is populair bij kinderen en ouders; er wordt zelfs aan
gedacht om de werking op termijn uit te breiden naar de paasvakantie. Jongeren komen dan weer
graag naar JC De Villa omwille van de gezelligheid, de leuke activiteiten en het contact met vrienden.
De jeugdraad en – verenigingen willen graag verder gaan op dit elan en het aanbod tijdens de
volgende beleidsperiode kwalitatief verder uitbouwen, diversifiëren en in de kijker zetten. Belangrijk
daarbij is te kunnen rekenen op een gemotiveerde ploeg vrijwilligers. De jeugdraad wil daarom ook
inzetten op het aantrekken, opleiden en motiveren van zowel nieuwe als bestaande vrijwilligers.
Daarnaast vinden de jeugdraad- en verenigingen het belangrijk om de handen in elkaar te slaan met
andere verenigingen, raden en partners in de gemeente. Vanuit vzw de Rand en GC de Lijsterbes
zullen dergelijke samenwerkingen daarom verder ondersteund worden. Tot slot willen de
jeugdverenigingen en vzw de Rand het aanbod op verschillende vlakken zo laagdrempelig mogelijk
houden, met de nodige aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Jeugdwerk ondersteunen
1. Ondersteuning van het jeugdwerk in brede zin
Doelstelling 1: vzw De Rand ondersteunt het jeugdwerk in Kraainem in brede zin
•

Actie 1: vzw De Rand ondersteunt de jeugdwerkinitiatieven in Kraainem
door middel van een basissubsidie (via een verdeelsleutel)
 Voor JC de Villa en Chiro Kraainem zal een deel van dit budget
ingezet worden in het aanpassen van de beschikbare jeugdlokalen en
ontmoetingsplaatsen aan een veilige en jeugdcultuureigen sfeer.
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•

Actie 2: vzw De Rand ondersteunt de jeugdverenigingen in het actief
promoten van het jeugdwerkaanbod in Kraainem
 De jeugdraad en -verenigingen ondernemen jaarlijks minstens één
initiatief om de bekendheid van de jeugdraad en de verschillende
jeugdverenigingen binnen en buiten Kraainem te verhogen
 De jeugdverenigingen investeren in een herkenbaar ‘uniform’ en
andere materialen die de zichtbaarheid tijdens activiteiten verhoogt

•

Actie 3: vzw De Rand stimuleert de jeugdverenigingen in het versterken van
een aantrekkelijke en kwalitatieve vrijwilligerswerking
 De jeugdverenigingen ondernemen jaarlijks één initiatief om nieuwe
vrijwilligers aan te trekken
 vzw De Rand stimuleert de jeugdverenigingen en hun leden in het
volgen van kadervorming

•

Actie 4: vzw De Rand ondersteunt de jeugdraad en –verenigingen in het
waarborgen van de toegankelijkheid van het jeugdwerk
 De financiële drempel van het jeugdwerkaanbod wordt zo laag
mogelijk gehouden
 Er wordt gerichte promotie gevoerd naar maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren, o.a. door samen te werken met het OCMW

2. Ontmoetingsplaatsen en –mogelijkheden voorzien voor jongeren
Doelstelling 1: vzw De Rand ondersteunt en stimuleert de jeugdverenigingen in
Kraainem in het voorzien van ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren
•

Actie 1 : Jeugdclub De Villa zorgt wekelijks voor ontmoetingsmomenten
tussen jongeren door de jeugdclub op regelmatige tijdstippen open te stellen

•

Actie 2: Jeugdclub De Villa organiseert maandelijks minstens één activiteit
voor jongeren, zoals fuiven, thema-avonden of uitstappen

3. Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Doelstelling 1: vzw De Rand ondersteunt het jeugdwerkaanbod in Kraainem tijdens de
zomervakantie
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•

Actie 1 : Speelpleinwerking Kadee voorziet tijdens de zomervakantie (juli) in
een opvang- en speelaanbod voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Jeugdcultuur

Doelstelling 1: vzw De Rand ondersteunt en stimuleert de artistieke en expressieve
beleving van kinderen en jongeren
•

Actie 1: GC de Lijsterbes organiseert i.s.m. GC de Kam en plaatselijke
verenigingen een aanbod aan artistiek-creatieve workshops op
woensdagnamiddag, onder de noemer ‘KUNSTeldoos’

•

Actie 2: GC de Lijsterbes organiseert jaarlijks de gratis boekenkaftdag
‘Ezelsoor’

•

Actie 3: GC de Lijsterbes en GC de Kam organiseren i.s.m. plaatselijke
verenigingen de ‘Kinderhoogdag’, een jaarlijkse culturele hoogdag voor
kinderen

•

Actie 4: Chiro BAM! biedt jaarlijks een podiumplaats voor muziek, theater en
dans aan kinderen uit Kraainem en naburige gemeenten

Doelstelling 2: vzw De Rand ondersteunt het jeugdwerk als actieve partner in lokale
samenwerkingsverbanden
•

Actie 1: vzw De Rand biedt samen met de lokale jeugdclubs een
podiumplaats voor lokale jongeren

•

Actie 2: vzw de Rand voorziet een projectpot voor jeugd- en
jongerenactiviteiten waarin het jeugdwerk als actieve partner betrokken is.
De verdeling van deze middelen gebeurt op basis van een reglement dat is
goedgekeurd door de jeugdraad.

Inspraak en overleg
Het jeugdbeleidsplan in Kraainem kwam tot stand doorheen een traject begeleid door vzw De Rand
en de stafmedewerker van Gemeenschapcentrum de Lijsterbes, in samenspraak met de jeugdraad en
de jeugdverenigingen (Chiro BAM!, speelpleinwerking Kadee en jeugdclub De Villa). Dit
jeugdbeleidsplan werd, net zoals het vorige, samengesteld door en voor de jeugd in Kraainem. Iedere
eerste maandag van de maand zitten de bestuursleden van de jeugdraad samen om de werking van
de jeugdverenigingen te coördineren en te evalueren, en om activiteiten voor de jeugd te
organiseren. De jeugdraad bestaat uit afgevaardigden van iedere jeugdvereniging en de
13

stafmedewerker van het Gemeenschapscentrum De Lijsterbes. Daarnaast wordt er ook steeds
geluisterd naar wat er leeft bij de jeugd, door open te staan voor hun ideeën en deze in de mate van
het mogelijke ook uit te voeren.
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JEUGDWERK ONDERSTEUNEN
Ondersteuning van het jeugdwerk in brede zin
Doelstelling 1 - Ondersteuning jeugdwerk in brede zin
Actie 1 Ondersteuning dmv basissubsidie (via een verdeelsleutel)
Actie 2 Ondersteuning promotie
Actie 3 Ondersteuning vrijwilligerswerking
Actie 4 Ondersteuning toegankelijkheid van het aanbod
Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voorzien voor jongeren
Doelstelling 1 - stimuleren van ontmoetingsmogelijkheden voor
jongeren
Actie 1 Wekelijkse ontmoetingsmogelijkheden JC De Villa
Actie 2 Maandelijkse activiteit JC De Villa
Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Doelstelling 1 - ondersteuning jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Actie 1 Opvang- en speelaanbod speelpleinwerking Kadee

JEUGDCULTUUR
Doelstelling 1 - ondersteuning artistieke en expressieve beleving
Actie 1 Creatieve workshops KUNSTELdoos
Actie 2 Gratis boekenkaftdag Ezelsoor
Actie 3 Kinderhoogdag
Actie 4 Podiumplaats voor kinderen
Doelstelling 2 - ondersteuning jeugdwerk als actieve partner
Actie 1 Podiumplaats voor jongeren
Actie 2 Projectpot met jeugdwerk als actieve partner
TOTAAL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

24.805,03 €

24.805,03 €

24.805,03 €

24.805,03 €

24.805,03 €

24.805,03 €

24.805,03 €
17.105,03 €
5.000,00 €
2.200,00 €
500,00 €

24.805,03 €
19.105,03 €
3.000,00 €
2.200,00 €
500,00 €

24.805,03 €
19.105,03 €
3.000,00 €
2.200,00 €
500,00 €

24.805,03 €
19.105,03 €
3.000,00 €
2.200,00 €
500,00 €

24.805,03 €
19.105,03 €
3.000,00 €
2.200,00 €
500,00 €

24.805,03 €
19.105,03 €
3.000,00 €
2.200,00 €
500,00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.441,51 €

7.441,51 €

7.441,51 €

7.441,51 €

7.441,51 €

7.441,51 €

1.800,00 €
750,00 €
2.600,00 €
225,00 €

1.800,00 €
750,00 €
2.600,00 €
225,00 €

1.800,00 €
750,00 €
2.600,00 €
225,00 €

1.800,00 €
750,00 €
2.600,00 €
225,00 €

1.800,00 €
750,00 €
2.600,00 €
225,00 €

1.800,00 €
750,00 €
2.600,00€
225,00 €

1.500,00 €
566,51 €

2.066,51€

1.500,00 €
566,51 €

2.066,51€

1.500,00 €
566,51 €

2.066,51 €

32.246,54 €

32.246,54 €

32.246,54 €

32.246,54 €

32.246,54 €

32.246,54 €
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Begroting 2014

Verdeelsleutel
Chiro Kraainem
Jeugdcentrum De Villa
Jeugdraad Kraainem
Speelpleinwerking Kadee

30%
40%
10%
20%

JEUGDWERK ONDERSTEUNEN

24.805,03 €

Ondersteuning van het jeugdwerk in brede zin
Doelstelling 1 - Ondersteuning jeugdwerk in brede zin
Actie 1 Ondersteuning dmv basissubsidie (via een verdeelsleutel)
Actie 2 Ondersteuning promotie
Actie 3 Ondersteuning vrijwilligerswerking
Actie 4 Ondersteuning toegankelijkheid van het aanbod
Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voorzien voor jongeren
Doelstelling 1 - stimuleren van ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren
Actie 1 wekelijkse ontmoetingsmogelijkheden JC De Villa
Actie 2 Maandelijkse activiteit JC De Villa
Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Doelstelling 1 - ondersteuning jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Actie 1 Opvang- en speelaanbod speelpleinwerking Kadee

24.805,03 €
17.105,03 €
5.000,00 €
2.200,00 €
500,00 €

- €
- €

- €

JEUGDCULTUUR

7.441,51 €
5.375,00 €
1.800,00 €
750,00 €
2.600,00 €
225,00 €
2.066,51 €
1.500,00 €
566,51 €

Doelstelling 1 - ondersteuning artistieke en expressieve beleving
Actie 1 Creatieve workshops KUNSTELdoos
Actie 2 Gratis boekenkaftdag Ezelsoor
Actie 3 Kinderhoogdag
Actie 4 Podiumplaats voor kinderen
Doelstelling 2 - ondersteuning jeugdwerk als actieve partner
Actie 1 Podiumplaats voor jongeren
Actie 2 Projectpot met jeugdwerk als actieve partner
TOTAAL

32.246,54 €

Ondersteuning van het jeugdwerk
Onder de beleidsprioriteit ‘ondersteuning van het jeugdwerk’ zijn geen afzonderlijke middelen
toegekend aan het voorzien van ontmoetingsplaatsen en –mogelijkheden voor jongeren of aan de
ondersteuning van het jeugdwerkaanbod in de zomervakantie, omdat deze doelstellingen volledig
verwerkt zitten in de eigenlijke werking van de jeugdverenigingen, die gewaarborgd wordt via een
basissubsidie (zie actie 1).
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Voor de verdeling van deze basissubsidie wordt gewerkt met een verdeelsleutel, die door de
jeugdraad werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering op 9 december 2013. Chiro Kraainem
ontvangt 30%, jeugdclub De Villa 40%, speelpleinwerking Kadee 20% en de jeugdraad 10% van de
totale middelen. Jeugdclub de Villa en Chiro Kraainem zullen een deel van hun beschikbare budget
inzetten voor het onderhoud van de jeugdlokalen en het aanpassen van deze ontmoetingsplaatsen
aan een veilige en jeugdcultuureigen sfeer.
Jeugdcultuur
Het aanbieden van een podiumplaats voor jongeren i.s.m. de lokale jeugdclubs is een initiatief dat
tweejaarlijks zal plaatsvinden. De voorziene middelen worden tijdens de jaargangen dat dit initiatief
niet zal doorgaan (2015, 2017 en 2019) gebruikt binnen de projectpot voor kinder- en
jeugdactiviteiten met het jeugdwerk als actieve partner (actie 2). De verdeling van deze middelen
gebeurt op basis van een reglement dat is goedgekeurd door de jeugdraad.
Indexering
Er is in de begroting geen rekening gehouden met de indexering.
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LINKEBEEK
Inleiding
Linkebeek: een kleine, groene en heuvelachtige gemeente in de zuidrand van Brussel. Het is er
aangenaam wonen en spelen in het vele groen dat deze gemeente rijk is en de Vlamingen die er
wonen zijn honkvast of keren na verloop van tijd toch terug naar dit dorp. Linkebeek zou dus de
ideale plek moeten zijn voor jongeren en kinderen om te spelen en jong te zijn met speelparken,
jeugdontmoetingsruimtes, een fuifzaal, een sportinfrastructuur,…
De politieke situatie van Linkebeek - een sterk verfranste faciliteitengemeente met een Franstalige
meerderheidspartij aan de macht – maakt het constructief werken aan een aanbod voor Vlaamse
jeugd zeer moeilijk. Het gemeentebestuur heeft nauwelijks aandacht voor een degelijk structureel
jeugdbeleid. In tegenstelling tot andere Vlaamse gemeenten, waar een jeugdconsulent een
geïntegreerd jeugdbeleid coördineert en de gemeente steevast een budget voor jeugd in haar
begroting voorziet, ziet het gemeentebestuur van Linkebeek hier blijkbaar de noodzaak niet van in.
De gemeente laat het dan ook na om een jeugdbeleidsplan op te stellen, dit was al zo voor de
periodes 2005-2007, 2008-2010, 2011-2013 en dus ook voor 2014-2019.
Ondanks de afwezigheid van een gemeentelijk jeugdbeleid blijven de aanwezigen jeugdinitiatieven
niet bij de pakken zitten. Vzw ‘de Rand’ neem het initiatief om een jeugdbeleidsplan op te stellen in
nauwe samenwerking met de jeugdinitiatieven. Vzw ‘de Rand’ neem hier een actieve rol in. De wijze
van uitvoeren zal zeer nauw in het oog gehouden worden en er zal op toegezien worden dat dit plan
volledig volgens het decreet zal uitgevoerd worden.

Jeugdwerk ondersteunen

1. Ondersteuning van het jeugdwerk in brede zin
Doelstelling 1: vzw De Rand ondersteunt het jeugdwerk in Linkebeek in brede zin
•

Actie 1: vzw ‘de Rand’ ondersteunt de jeugdwerkinitiatieven in Linkebeek
door middel van een basissubsidie (verdeelsleutel)
 Via een subsidiereglement wordt de werking van de
jeugdverenigingen ondersteund. De belangrijkste doelstelling voor
de drie jeugdinitiatieven die er zijn in Linkebeek is en blijft het
behouden van de huidige werking.

2. Ontmoetingsplaatsen en –mogelijkheden voorzien voor jongeren
Doelstelling 1: vzw De Rand ondersteunt en stimuleert de jeugdverenigingen in
Linkebeek in het voorzien van ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren
18

•

Actie 1 : Jeulink organiseert op maandelijkse basis filmavonden in GC de
Moelie

•

Actie 2: Op maandelijkse basis wordt in het jongerenproject van Café
Combinne een spelletjesavond georganiseerd waar alle jongeren welkom zijn

3. Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Doelstelling 1: vzw De Rand ondersteunt het jeugdwerkaanbod in Linkebeek tijdens
de zomervakantie
•

Actie 1: GC de Moelie organiseert, in samenwerking met dansschool ‘Giants’,
een dansstage tijdens de zomermaanden

•

Actie 2: GC de Moelie organiseert, in samenwerking met Panta Rhei vzw, een
taalstage tijdens de zomermaanden

Jeugdcultuur

Doelstelling 1: vzw De Rand ondersteunt en stimuleert de artistieke en expressieve
beleving van kinderen en jongeren
•

Actie 1: Organisatie van de Kinderhoogdag. Een cultuurfestival voor
kinderen van 3 tot 12 jaar en hun familie. Dit is een organisatie van GC de
Moelie (Linkebeek), GC de Muse (Drogenbos), GC de Boesdaalhoeve (SintGenesius-Rode) en FeliXart (Drogenbos)

•

Actie 2: Organisatie van Ezelsoor. Een gratis boekenkaftdag voor families en
kinderen vanaf 6 jaar.

Doelstelling 2: vzw ‘de Rand’ gaat een samenwerking met sociale partners aan.
•

Actie 1: Er wordt gericht promotie gevoerd naar maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren, o.a. door samen te werken met het OCMW.

•

Actie 2: Mensen die beroep doen op het OCMW kunnen aan een gunstiger
tarief deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden door vzw ‘de
Rand’ en de jeugdwerkinitiatieven.
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Inspraak en overleg
Aangezien het opstellen van het beleidsplan door de jeugdinitiatieven zelf wordt gedaan is het voor
de hand liggend dat zij voldoende inspraak hebben bij de uitvoering van het plan. Het zijn uiteindelijk
zijzelf die grotendeels voor de invulling van de door hun opgestelde doelstellingen moeten instaan.
Voor de opmaak van het jeugdbeleidsplan werden er zoveel vergaderingen vastgelegd als nodig.
Voorts werd ook de verdeling van de subsidies opnieuw in vraag gesteld en de initiatieven beslisten
zelf over de nieuwe verdeling. De belangrijkste doelstelling voor de drie jeugdinitiatieven die er zijn
in Linkebeek is en blijft het behouden van de huidige werking. In een erg verfranste gemeente blijkt
dit niet eenvoudig te zijn. Om dit te bekomen zijn alle middelen die ter beschikking gesteld worden
noodzakelijk.
Na alle vergaderingen en inspraakmomenten zijn de jeugdinitiatieven tot de volgende acties en
doelstellingen gekomen volgens de volgende opgelegde beleidsprioriteiten:
•
•
•

jeugdwerk ondersteunen
kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties
jeugdcultuur

Aangezien Linkebeek geen aanspraak maakt op de middelen die ter beschikking zijn voor
beleidsprioriteit 2 (kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties) wordt hier niet over gesproken
in het jeugdbeleidsplan. Toch wensen wij te benadrukken dat, hoewel wij hiervoor geen subsidies
krijgen, wij deze mensen toch te betrekken in het sociaal-culturele jeugdverenigingsleven.
Daarom zijn er afspraken gemaakt met instanties zoals het OCMW. Zo zijn er afspraken gemaakt dat
er korting is voor deelname aan activiteiten zoals Kinderhoogdag. Ook wordt het OCMW op de
hoogte gehouden van zowel betalende als gratis activiteiten die georganiseerd worden door de
jeugdverenigingen of het gemeenschapscentrum. Zo kunnen zij deelnemen aan activiteiten zoals
Kinderhoogdag, Ezelsoor, de maandelijkse activiteiten die georganiseerd worden door het
gemeenschapscentrum, … .
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Meerjarenbegroting 2014-2019
2014

2015

2016

2017

2018

2019

€ 8678,61

€ 8678,61

€ 8678,61

€ 8678,61

€ 8678,61

€ 8678,61

€ 8678,61
€ 8678,61

€ 8678,61
€ 8678,61

€ 8678,61
€ 8678,61

€ 8678,61
€ 8678,61

€ 8678,61
€ 8678,61

€ 8678,61
€ 8678,61

-

-

-

-

-

-

Actie 1: Filmavonden

-

-

-

-

-

-

Actie 2: Jongerenproject Café Combinne
Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Doelstelling 1 - ondersteuning jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Actie 1: Dansstage
Actie 2: Taalstage

-

-

-

-

-

-

JEUGDCULTUUR

€ 2603,58

€ 2603,58

€ 2603,58

€ 2603,58

€ 2603,58

€ 2603,58

Doelstelling 1 - ondersteuning artistieke en expressieve beleving
Actie 1 Kinderhoogdag
Actie 2 Ezelsoor

€ 1000,00
€ 1603,58

€ 1000,00
€ 1603,58

€ 1000,00
€ 1603,58

€ 1000,00
€ 1603,58

€ 1000,00
€ 1603,58

€ 1000,00
€ 1603,58

€ 11282,19

€ 11282,19

€ 11282,19

€ 11282,19

€ 11282,19

€ 11282,19

JEUGDWERK ONDERSTEUNEN
Ondersteuning van het jeugdwerk in brede zin
Doelstelling 1 - Ondersteuning jeugdwerk in brede zin
Actie 1 Ondersteuning dmv basissubsidie (via een verdeelsleutel)
Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voorzien voor jongeren
Doelstelling 1 - stimuleren van ontmoetingsmogelijkheden voor
jongeren

TOTAAL
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Begroting 2014

Verdeelsleutel
Chiro Sjoen
Jeulink
Kinderateliers

60%
20%
20%

JEUGDWERK ONDERSTEUNEN
Ondersteuning van het jeugdwerk in brede zin
Doelstelling 1 - Ondersteuning jeugdwerk in brede zin
Actie 1 Ondersteuning dmv basissubsidie (via een verdeelsleutel)
Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voorzien voor jongeren
Doelstelling 1 - stimuleren van ontmoetingsmogelijkheden voor
jongeren

€ 8678,61
€ 8678,61
€ 8678,61

-

Actie 1: Filmavonden

-

Actie 2: Jongerenproject Café Combinne
Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Doelstelling 1 - ondersteuning jeugdwerkaanbod in de
zomervakantie
Actie 1: Dansstage
Actie 2: Taalstage

-

JEUGDCULTUUR

€ 2603,58

Doelstelling 1 - ondersteuning artistieke en expressieve beleving
Actie 1 Kinderhoogdag
€ 1000,00
Actie 2 Ezelsoor
€ 1603,58
TOTAAL € 11282,19

Ontmoetingsplaatsen en –mogelijkheden voorzien voor jongeren
Deze activiteiten zitten in het aanbod van de jeugdvereniging Jeulink en in de werking van GC de
Moelie.
Voorzien van een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
De dansstage is een samenwerking met dansschool ‘Giants’. Zij zorgen voor lesgevers en zij krijgen
ook de inkomsten. De lokalen worden aangeboden door GC de Moelie.
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WEMMEL
Inleiding
2014-2019: een nieuwe planningsperiode voor het jeugdbeleidsplan. Hét moment waar het beleid en
de jeugd samen stilstaan en reflecteren over wat er allemaal bestaat en is gedaan voor de jeugd, wat
er moet veranderen en wat er nieuw moet uitgedacht worden om de jeugd beter te omkaderen en
vooruit te helpen.
Het jeugdbeleidsplan in Wemmel kwam tot stand doorheen een traject begeleid door vzw De Rand
en de stafmedewerker van gemeenschapcentrum de Zandloper, in samenspraak met de jeugdraad
en de jeugdverenigingen (Chiro Katoke & Flater, Scouts Egmont-Orion, Speelplein 3sje, Mogen Doen
en Jeugdhuis Barcode). Dit jeugdbeleidsplan werd, net zoals het vorige, samengesteld door en voor
de jeugd in Wemmel met aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.
Het plan is opgedeeld in 5 delen. In de eerste plaats geven we via doelstellingen en acties invulling
aan de beleidsprioriteiten van het decreet lokaal jeugdbeleid . In een tweede deel lichten we toe hoe
we inspraak en overleg organiseerden. In het derde deel stellen we de meerjarenbegroting voor. De
begroting voor het huidige jaar, 2014, vormt het vierde deel. Tot slot vind je in bijlage het actieplan
2014, informatie over de jeugdverenigingen en de subsidiereglementen.
Om dit plan te realiseren, zijn we vertrokken vanuit een brainstorm. Tijdens deze algemene
vergadering nodigden we niet enkel de trouwe jeugdraders uit, maar kozen we ervoor om ook
leerkrachten, directies, ouderraden, kortom iedereen die met jeugd in contact komt uit te nodigen.
Zo kon iedereen mee dromen over ‘Wemmel, mijn droomgemeente’ en zijn mening geven over het
vorige jeugdwerkbeleidsplan. Van daaruit zijn de huidige noden van de jeugdinitiatieven, met vaak
een uiteenlopende werking, naar boven gekomen.
De conclusies die voortvloeiden uit deze interessante denkoefening werden vertaald in verschillende
doelen en acties. Deze werden voorgelegd aan een werkgroep (RvB jeugdraad uitgebreid met andere
geïnteresseerden) die tijdens een 3-tal vergadermomenten onderzochten welke acties kunnen
worden gerealiseerd en welke budgetten hier eventueel aan kunnen worden gekoppeld. Het voorstel
vanuit de werkgroep werd ten gronde besproken en goedgekeurd tijdens een algemene
vergaderingen van de jeugdraad.

Jeugdwerk ondersteunen
1. Ondersteuning van het jeugdwerk in brede zin
Doelstelling 1: Werking van de jeugdverenigingen waarborgen

• Actie 1: Blijvende financiële ondersteuning bieden voor de basiswerking
• Actie 2: Specifieke werkingstoelagen ter beschikking stellen op basis van een
verdeelsleutel
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• Actie 3: Een erkenningsreglement opstellen om op basis daarvan nieuwe
verenigingen te kunnen erkennen

• Actie 4: Een projectsubsidie (socio-culturele pot) aanbieden aan de
verenigingen op basis van een bestaand subsidiereglement dat geëvalueerd
en bestendigd wordt door de Jeugdraad
Doelstelling 2: Kadervorming organiseren vanuit de jeugdraad voor de verenigingen

• Actie 1: Minstens eenmaal per jaar een kadervormingmoment organiseren
voor de jeugdverenigingen

• Actie 2: Vrijwilligers eenmaal per jaar bedanken
Doelstelling 3: Verenigingen stimuleren om aan kadervorming te doen binnen de eigen
vereniging

• Actie 1: Bestaand reglement kadervorming na evaluatie bestendigen
• Actie 2: Doorspelen van vormingsinformatie door gemeentelijke jeugddienst
en stafmedewerker vzw ‘de Rand’

• Actie 3: Verenigingen die deelnemen aan meerdaagse kadervorming niet
enkel terugbetalen, maar ook extra belonen
Doelstelling 4: Streven naar het verwerven en behouden van een permanente locatie
voor elke Wemmelse jeugdvereniging

• Actie 1: Gemeente blijvend op haar verantwoordelijkheid wijzen
 Niet elke jeugdvereniging beschikt over een eigen lokaal binnen de
gemeente. Speelplein 3sje is momenteel nog steeds op zoek naar
een permanente oplossing voor haar speelpleinwerking tijdens de
vakanties. Via een collegeaanvraag kan het speelplein meestal
terecht in gemeentelijk complex ‘Zijp’. Maar die procedure loopt niet
altijd van een leien dakje. De jeugdraad zal samen met Speelplein
3sje blijven ijveren bij de gemeente voor een vaste locatie en in
tussentijd ijveren voor een snelle en duidelijke procedure i.v.m. de
collegeaanvraag.
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Doelstelling 5: Gemeentelijke fuifruimte ambiëren

• Actie 1: Samen zitten met de gemeente om de haalbaarheid van een
fuifruimte te onderzoeken

• Actie 2: Samen zitten met de Zandloper en gemeente om fuifcharter en
fuifreglement te evalueren

• Actie 3: Fuifcharter en -reglement van de Zandloper en gemeente toelichten
tijdens de Jeugdraad
Doelstelling 6: Tekort aan materiaal van verenigingen opvangen
•
•

Actie 1: Verenigingen stimuleren om onderling eigen materiaal uit te lenen
Actie 2: Duidelijke communicatie van bestaande uitleeninitiatieven van
externe organisaties

Doelstelling 7: Participatie van jeugdverenigingen aan de promotie van
jeugdraadactiviteiten bestendigen
•
•

Actie 1: Verenigingen die deelnemen aan promotieronden blijven belonen
Actie 2: Jeugdverenigingen blijven stimuleren om het promotiemateriaal van
de jeugdraad te verspreiden onder de eigen leden via eigen
communicatiekanalen

Doelstelling 8: Interne communicatie van de jeugdraad
•
•

Actie 1: De actiepunten van het jeugdbeleidsplan regelmatig bespreken op
de jeugdraad en er zoveel mogelijk in praktijk omzetten
Actie 2: Archiveren van oude verslagen, documenten en
jeugdbeleidsplannen

Doelstelling 9: Communicatie vanuit de jeugdraad verbeteren
•
•
•

Actie 1: Website jeugdraad verder uitbouwen en up-to-date houden
Actie 2: Jeugdgids regelmatig vernieuwen en gericht verspreiden
Actie 3: Jeugdraad blijven bekend maken via sociale netwerksites

Doelstelling 10: Meedelen van beleidsvisies van de jeugdraad via communicatiekanalen
van de jeugdverenigingen
•
•

Actie 1: Blijven ijveren om info van de jeugdraad op te nemen in
maandprogramma’s en andere publicaties van de leden
Actie 2: Blijven drukken op het toelichten van jeugdraad-nieuws op de
vergadermomenten van de verenigingen
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Doelstelling 11: Jeugdverenigingen ondersteunen bij promotie van hun eigen vereniging
en activiteiten
Actie 1: Bestaand promotiereglement evalueren en bestendigen
Actie 2: De jeugdverenigingen en hun aanbod bekend maken op ludieke
wijze
Doelstelling 12: Communicatie van activiteiten vzw ‘de Rand’ verbeteren
•
•

•

Actie 1: Kinder- en jongerenactiviteiten die plaatsvinden in GC de Zandloper
opnemen in de communicatiekanalen van de jeugdverenigingen

Doelstelling 13: De gemeente blijvend aansporen om haar wettelijke plichten op te
nemen
•
•
•

Actie 1: IJveren voor de oprichting van een gemeentelijke jeugdraad
Actie 2: De gemeente stimuleren om het beleidsdomein jeugd op te nemen
in de meerjarenplanning
Actie 3: Pleiten voor de uitbouw van een volwaardige jeugddienst met
jeugdconsulent

Doelstelling 14: Communicatie tussen gemeentediensten en jeugdraad bestendigen en
blijven verbeteren
•
•

Actie 1: Het jeugdbeleidsplan overlopen met de deskundige jeugd & sport
om te bekijken wat zij voor de jeugdverenigingen kunnen betekenen
Actie 2: Informatieavond organiseren rond logistiek reglement van de
gemeente

Doelstelling 15: Communicatie jeugdvereniginginitiatieven via gemeentelijke kanalen
verbeteren
•
•

•

Actie 1: Gemeente vragen naar promotionele ondersteuning bij
jeugdverenigingsactiviteiten
Actie 2: De gemeente stimuleren om promotieborden en –zuilen te plaatsen
op vaste locaties en deze ter beschikking stellen van de verenigingen,
conform de taalwetgeving
Actie 3: IJveren voor gratis kopies nemen bij de gemeente voor de
jeugdverenigingen

Doelstelling 16: Gemeentelijke jeugddienst actief betrekken bij werking van de
jeugdraad
•

Actie 1: Betrokkenheid van gemeentelijke jeugddienst verhogen bij
jeugdraadactiviteiten
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•

Actie 2: Bestendigen van de aanwezigheid van een medewerker van de
gemeentelijke jeugddienst op de jeugdraadvergaderingen

2.Ontmoetingsplaatsen en –mogelijkheden voorzien voor jongeren
Doelstelling 1: Ontmoetingsmogelijkheden creëren voor kinderen en jongeren i.s.m. alle
jeugdverenigingen
•

Actie 1: In Wemmel is er op wekelijkse basis een ontmoetingsplaats voor
jongeren door middel van een jeugdhuiswerking
 De jeugdhuiswerking wordt financieel ondersteund via een basis- en
werkingstoelage (BP 1 – voorwaarde 1 – doelstelling 1 – acties 1 &
2).

•

Actie 2: De jeudraad organiseert in samenwerking met GC de Zandloper een
JeugdActieDag (JAD) voor kinderen van 6 tot 12 jaar
 De JAD is ondertussen een gevestigde waarde in Wemmel. De
jeugdraad blijft graag vernieuwend werken. Het huidige concept van
de JAD zal grondig geëvalueerd en waar nodig aangepast worden om
op die manier nog meer (on)gebonden kinderen bereiken.

•

Actie 3: Meewerken aan de organisatie van de jongerendag ’Youth Tube’ –
een organisatie van GC de Zandloper en de dienst Vrije Tijd & Welzijn - voor
jongeren van 12 tot 18 jaar
 Voor de organisatie zijn middelen voorzien via BP3 jeugdcultuur.

•

Actie 4: Een jeugdraad-fuif organiseren voor alle jongeren in Wemmel
 Indien andere activiteiten ter ondersteuning van het jeugdwerk zich
aandienen, kan het budget dat voorzien is voor de jeugdraad-fuif
hiervoor aangewend worden

•

Actie 5: Zowel voor de JAD, voor de jongerendag als voor de jeugdraad-fuif
promotie voeren via het OCMW om op die manier maatschappelijk
kwetsbare kinderen/jongeren te bereiken
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 De promotiekosten voor Youth Tube en de JAD zitten vervat in het
budget dat voor beide initiatieven voorzien is onder BP3
jeugdcultuur. Promotie voor de jeugdraad-fuif wordt betaald met het
budget dat voorzien is onder BP1 (voorwaarde 2 – doelstelling 1 –
actie 4).

Doelstelling 2: De permanente werking van het jeugdhuis waarborgen
•
•
•

Actie 1: De jeugdraad verbindt zich ertoe om actief te blijven zoeken naar
medewerkers om de continuïteit van de werking te garanderen
Actie 2: Bestuurswissels binnen het jeugdhuisbestuur zullen opgevolgd en
ondersteund worden door het jeugdraadbestuur
Actie 3: Het jeugdhuisdossier blijven opvolgen bij de gemeente
 Jeugdhuis Barcode heeft sinds de zomer van 2010 een permanente
locatie verkregen van het gemeentebestuur. Het jeugdhuis kan
uitgebaat worden tot het einde van een legislatuur op basis van een
afsprakenovereenkomst. De jeugdraad zal er mee op toezien dat dit
proces op dezelfde manier kan verder gezet worden, zodat het
jeugdhuis blijvend kan voortbestaan.

Doelstelling 3: De gemeente wijzen op het belang van speelruimte voor kinderen
•
•
•

Actie 1: In gesprek gaan met de deskundige jeugd om meer speelfaciliteiten
voor kinderen te verkrijgen
Actie 2: Zicht krijgen op de (gemeentelijke) plannen om een speelbos te
creëren(Bessembos)
Actie 3: Pleiten voor de realisatie van een speelbos (Bessembos)

Doelstelling 4: Inzetten op meer speelstraten in de gemeente
•
•
•

Actie 1: Meer duidelijkheid creëren rond het speelstratenbeleid en dit
opnemen in de communicatie van de jeugdraad
Actie 2: De gemeente wijzen op het belang van duidelijke communicatie
hieromtrent
Actie 3: Een ludieke actie op touw zetten om de speelstraten mee te
promoten
 De kosten die hier mee gepaard gaan worden gefinancierd via de
basissubsidie die de JR jaarlijks ontvangt (BP1 – VW1- doelstelling 1 –
actie 1).
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Doelstelling 5: Streven naar toegankelijk jeugdwerk voor iedereen
•
•
•
•

Actie 1: Ernaar streven om inschrijvingsgelden zo laag mogelijk te houden
Actie 2: Jeugdverenigingen stimuleren tot het uitdelen van fiscale attesten
Actie 3: De jeugdverenigingen streven naar het gebruik van sociale tarieven
Actie 4: Een gesprek aangaan met het OCMW om na te gaan hoe we
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren kunnen toeleiden tot het
jeugdwerk/jeugdraadactiviteiten

3. Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Doelstelling 1: Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
•

Actie 1: Speelplein 3sje biedt opvang aan voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar
gedurende de zomervakantie
 De speelpleinwerking wordt financieel ondersteund via een basis- en
werkingstoelage (BP 1 – voorwaarde 1 – doelstelling 1 – acties 1 & 2)

•

Actie 2: GC de Zandloper organiseert telkens in de eerste week van juli de
taalstage ‘Babbelkous’ voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Jeugdcultuur

Doestelling 1: Ondersteunen, faciliteren en stimuleren van jeugdcultuureigen
uitingsvormen
•

Actie 1: Het bestendigen van het jaarmarktfestival, een organisatie van GC
de Zandloper

Doelstelling 2: Ondersteunen, faciliteren en stimuleren van de artistieke expressieve
beleving van kinderen en jongeren
•
•

Actie 1: De jeugdraad organiseert in samenwerking met GC de Zandloper een
JeugdActieDag (JAD) organiseren voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Actie 2: Meewerken aan de organisatie van de jongerendag ’Youth Tube’ –
een organisatie van GC de Zandloper en de dienst Vrije Tijd & Welzijn - voor
jongeren van 12 tot 18 jaar

Doelstelling 3: Ondersteunen, faciliteren en stimuleren van het jeugdwerk als actieve
partner in lokale samenwerkingsverbanden
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•

•

Actie 1: De jeugdraad en de NCRW organiseren in samenwerking met de
sportraad, GC de Zandloper en het gemeentebestuur jaarlijks een
zeepkistenrace onder de noemer ‘GP Wemmel’
Actie 2: GC de Zandloper organiseert in samenwerking met de JR jaarlijks de
boekenkaftdag ‘Ezelsoor’ voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Inspraak en overleg
Zie: inleiding
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Meerjarenbegroting 2014-2019

JEUGDWERK ONDERSTEUNEN
Ondersteuning van het jeugdwerk in brede zin
Doelstelling 1: Werking jeugdverenigingen waarborgen
Actie 1: Basistoelagen
Actie 2: Werkingstoelagen op basis van verdeelsleutel
Actie 3: Een erkenningsreglement opstellen
Actie 4: Projectsubsidie (socio-culturele pot)
Doelstelling 2: Kadervorming organiseren vanuit de jeugdraad voor de
verenigingen
Actie 1: Kadervorming (JR)
Actie 2: Vrijwilligers eenmaal per jaar bedanken
Doelstelling 3: Verenigingen stimuleren om aan kadervorming te doen
binnen de eigen vereniging
Actie 1: Kadervorming op basis van bestaand subsidiereglement
Actie 2: Doorspelen van vormingsinformatie
Actie 3: meerdaagse kadervorming extra belonen
Doelstelling 4: Streven naar het verwerven en behouden van een
permanente locatie voor elke jeugdvereniging
Actie 1: Gemeente blijvend op haar verantwoordelijkheid wijzen
Doelstelling 5: Gemeentelijke fuifruimte ambiëren
Actie 1: Samen zitten met de gemeente om de haalbaarheid van een
fuifruimte te onderzoeken
Actie 2: Samen zitten met de Zandloper en gemeente om fuifcharter en
fuifreglement te evalueren
Actie 3: Fuifcharter en -reglement van de Zandloper en gemeente
toelichten tijdens de jeugdraad
Doelstelling 6: Tekort aan materiaal van verenigingen opvangen
Actie 1: Verenigingen stimuleren om onderling materiaal uit te lenen
Actie 2: Duidelijke communicatie van bestaande uitleeninitiatieven van

2014

2015

2016

2017

2018

2019

26.098,81€

26.098,81€

26.098,81€

26.098,81€

26.098,81€

26.098,81€

€16.517,93
€4462,9
€9967,13
€2087,9

€16.517,93
€4462,9
€9967,13
€2087,9

€16.517,93
€4462,9
€9967,13
€2087,9

€16.517,93
€4462,9
€9967,13
€2087,9

€16.517,93
€4462,9
€9967,13
€2087,9

€16.517,93
€4462,9
€9967,13
€2087,9

€1043,95

€1043,95

€1043,95

€1043,95

€1043,95

€1043,95

€745
€298,95

€745
€298,95

€745
€298,95

€745
€298,95

€745
€298,95

€745
€298,95

€2534,19

€2534,19

€2534,19

€2534,19

€2534,19

€2534,19

€2087,9
€446,29

€2087,9
€446,29

€2087,9
€446,29

€2087,9
€446,29

€2087,9
€446,29

€2087,9
€446,29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NVT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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externe organisaties
Doelstelling 7: Participatie van jeugdverenigingen aan de promotie van
jeugdraadactiviteiten bestendigen
Actie 1: Verenigingen die deelnemen aan promotieronden blijven belonen
Actie 2: Jeugdverenigingen blijven stimuleren om het promotiemateriaal
van de jeugdraad te verspreiden
Doelstelling 8: Interne communicatie van de jeugdraad
Actie 1: De actiepunten van het JBP regelmatig bespreken op de jeugdraad
Actie 2: Archiveren van oude verslagen, documenten en
jeugdbeleidsplannen
Doelstelling 9: Communicatie vanuit de jeugdraad verbeteren
Actie 1: Website jeugdraad verder uitbouwen en up-to-date houden
Actie 2: Jeugdgids regelmatig vernieuwen en gerichter verspreiden
Actie 3: Jeugdraad blijven bekend maken via sociale netwerksites
Doelstelling 10: Meedelen van beleidsvisies van de jeugdraad via
communicatiekanalen van de jeugdverenigingen
Actie 1: Blijven ijveren om info van de JR op te nemen in
maandprogramma’s en andere publicaties van de leden
Actie 2: Blijven drukken op het toelichten van JR-nieuws op de
vergadermomenten van de verenigingen
Doelstelling 11: Jeugdverenigingen ondersteunen bij promotie van hun
eigen vereniging en activiteiten
Actie 1: Bestaand promotiereglement evalueren en bestendigen
Actie 2: De jeugdverenigingen en hun aanbod bekend maken op ludieke
wijze
Doelstelling 12: Communicatie van activiteiten vzw ‘de Rand’ verbeteren
Actie 1: Kinder- en jongerenactiviteiten van GC de Zandloper opnemen in
de communicatiekanalen van de jeugdverenigingen
Doelstelling 13: De gemeente blijvend aansporen om haar wettelijke
plichten op te nemen
Actie 1: Ijveren voor de oprichting van een gemeentelijke JR
Actie 2: De gemeente stimuleren om het beleidsdomein jeugd op te nemen

€260,99

€260,99

€260,99

€260,99

€260,99

€260,99

€260,99

€260,99

€260,99

€260,99

€260,99

€260,99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€1304,94
€1304,94
-

€1304,94
€1304,94
-

€1304,94
€1304,94
-

€1304,94
€1304,94
-

€1304,94
€1304,94
-

€1304,94
€1304,94
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€1565,94

€1565,94

€1565,94

€1565,94

€1565,94

€1565,94

€1565,94

€1565,94

€1565,94

€1565,94

€1565,94

€1565,94

NVT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NVT
NVT

-

-

-

-

-
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in de meerjarenplanning
Actie 3: Pleiten voor de uitbouw van een volwaardige jeugddienst met
jeugdconsulent
Doelstelling 14: Communicatie tussen gemeentediensten en jeugdraad
bestendigen en blijven verbeteren
Actie 1: Het JBP overlopen met deskundige jeugd & sport
Actie 2: Informatieavond organiseren rond logistiek reglement van de
gemeente
Doelstelling 15: Communicatie jeugdvereniginginitiatieven via
gemeentelijke kanalen verbeteren
Actie 1: Gemeente vragen naar promotionele ondersteuning bij
jeugdverenigingsactiviteiten
Actie 2: De gemeente stimuleren om promotieborden en –zuilen te
plaatsen op vaste locaties
Actie 3: Ijveren voor gratis kopies nemen bij de gemeente voor de
jeugdverenigingen
Doelstelling 16: Gemeentelijke jeugddienst actief betrekken bij werking
van de JR
Actie 1: Betrokkenheid van gemeentelijke jeugddienst verhogen bij
jeugdraadactiviteiten
Actie 2: Bestendigen van de aanwezigheid van een medewerker van de
gemeentelijke jeugddienst op de jeugdraadvergaderingen
Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voorzien voor jongeren
Doelstelling 1: Ontmoetingsmogelijkheden creëren voor kinderen en
jongeren i.s.m. alle jeugdverenigingen
Actie 1: In Wemmel is er op wekelijkse basis een ontmoetingsplaats voor
jongeren door middel van een jeugdhuiswerking

NVT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NVT

-

-

-

-

-

NVT

-

-

-

-

-

NVT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NVT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€2348,89

€2348,89

€2348,89

€2348,89

€2348,89

€2348,89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actie 2: De JR organiseert in samenwerking met GC de Zandloper een
JeugdActieDag (JAD) organiseren voor kinderen van 6 tot 12 jaar

€848,89

€848,89

€848,89

€848,89

€848,89

€848,89

Actie 3: Meewerken aan de organisatie van de jongerendag ’Youth Tube’

-

-

-

-

-

-

Actie 4: Een JR-fuif organiseren voor alle jongeren in Wemmel

€1500

€1500

€1500

€1500

€1500

€1500
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Actie 5: Zowel voor de JAD, voor de jongerendag als voor de JR-fuif
promotie voeren via het OCMW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NVT

-

-

-

-

-

NVT

-

-

-

-

-

Actie 3: Pleiten voor de realisatie van een speelbos (Bessembos)

NVT

-

-

-

-

-

Doelstelling 4: Inzetten op meer speelstraten in de gemeente
Actie 1: Meer duidelijkheid creëren rond het speelstratenbeleid en dit
opnemen in de communicatie van de JR
Actie 2: De gemeente wijzen op het belang van duidelijke communicatie
hieromtrent
Actie 3: Een ludieke actie op touw zetten om de speelstraten mee te
promoten

-

-

-

-

-

-

NVT

-

-

-

-

-

NVT

-

-

-

-

-

NVT

-

-

-

-

-

Doelstelling 5: Streven naar toegankelijk jeugdwerk voor iedereen

-

-

-

-

-

-

Actie 1: Ernaar streven om inschrijvingsgelden zo laag mogelijk te houden

-

-

-

-

-

-

Actie 2: Jeugdverenigingen stimuleren tot het uitdelen van fiscale attesten
Actie 3: De jeugdverenigingen streven naar het gebruik van sociale tarieven
Actie 4: Gesprek aangaan met het OCMW om na te gaan hoe we
maatschappelijk kwetsbare kinderen/ jongeren kunnen toeleiden
Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Doelstelling 1: Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Actie 1: Speelplein 3sje biedt opvang aan voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar
gedurende de zomervakantie

NVT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€521,98

€521,98

€521,98

€521,98

€521,98

€521,98

-

-

-

-

-

-

Doelstelling 2: De permanente werking van het JH waarborgen
Actie 1: JR verbindt zich ertoe om actief te blijven zoeken naar
medewerkers om de continuïteit van de werking te garanderen
Actie 2: Bestuurswissels binnen het jeugdhuisbestuur zullen opgevolgd en
ondersteund worden door het jeugdraadbestuur
Actie 3 : Het jeugdhuisdossier blijven opvolgen bij de gemeente
Doelstelling 3: De gemeente wijzen op het belang van speelruimte voor
kinderen
Actie 1: In gesprek gaan met de deskundige jeugd om meer
speelfaciliteiten voor kinderen te verkrijgen
Actie 2: Zicht krijgen op (gemeentelijke) plannen om een speelbos te
creëren(Bessembos)
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Actie 2: GC de Zandloper organiseert telkens in de eerste week van juli de
taalstage ‘Babbelkous’ voor kinderen van 4 tot 12 jaar
JEUGDCULTUUR
Doelstelling 1: Ondersteunen, faciliteren en stimuleren van
jeugdcultuureigen uitingsvormen
Actie 1: Het bestendigen van het jaarmarktfestival, een organisatie van GC
de Zandloper
Doelstelling 2: Ondersteunen, faciliteren en stimuleren van de artistieke
expressieve beleving van kinderen en jongeren
Actie 1: De JR organiseert in samenwerking met GC de Zandloper een
JeugdActieDag (JAD) organiseren voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Actie 2: Meewerken aan de organisatie van de jongerendag ’Youth Tube’
Doelstelling 3: Ondersteunen, faciliteren en stimuleren van het
jeugdwerk als actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden
Actie 1: De Jeugdraad en de NCRW organiseren een zeepkistenrace onder
de noemer ‘GP Wemmel’
Actie 2: GC de Zandloper organiseert in samenwerking met de JR jaarlijks
de boekenkaftdag ‘Ezelsoor’ voor kinderen van 6 tot 12 jaar
TOTAAL

€521,98

€521,98

€521,98

€521,98

€521,98

€521,98

€7829,64

€7829,64

€7829,64

€7829,64

€7829,64

€7829,64

€978,71

€978,71

€978,71

€978,71

€978,71

€978,71

€978,71

€978,71

€978,71

€978,71

€978,71

€978,71

€3131,85

€3131,85

€3131,85

€3131,85

€3131,85

€3131,85

€2348,89

€2348,89

€2348,89

€2348,89

€2348,89

€2348,89

€782,96

€782,96

€782,96

€782,96

€782,96

€782,96

€3719,08

€3719,08

€3719,08

€3719,08

€3719,08

€3719,08

€2936,12

€2936,12

€2936,12

€2936,12

€2936,12

€2936,12

€782,96

€782,96

€782,96

€782,96

€782,96

€782,96

€33928,45

€33928,45

€33928,45

€33928,45

€33928,45

€33928,45
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Begroting 2014
De jeugdraad zal voor de komende zes jaar een werkingsbudget van 57% van de verkregen subsidies
voorzien voor de gewone werking van de verschillende jeugdverenigingen. Deze werkingssubsidies worden
verdeeld aan de hand van vijf objectieve criteria om de transparantie te waarborgen. De objectieve criteria
zijn vastgelegd op de algemene vergadering van de jeugdraad en worden hieronder uitgelegd. Indien nodig
kunnen de percentages en waarden voor de verschillende criteria jaarlijks worden geëvalueerd en
eventueel aangepast. De verenigingen hebben gekozen voor vier criteria, die op papier worden bewezen,
en voor een basissubsidie die voor elk jeugdwerkinitiatief dezelfde is. De bewijsstukken worden opgevraagd
door de jeugdraad in het eerste trimester van ieder werkjaar.
•
•

•

•

•

De basissubsidie voor elke aangesloten vereniging is in totaal 30 % van het
vrijgemaakte werkingsbudget.
Als eerste objectieve criterium is er het ledenaantal. Het ledenaantal wordt via
een ledenlijst van dat jaar doorgegeven. Naar deze post gaat 37 % van de
werkingsmiddelen.
Als tweede criterium is er gekozen voor het aantal werkingsdagen. Dat zijn de
effectieve dagen waarop een vereniging werking heeft met haar leden. De
aantallen worden aan de hand van een kalender doorgegeven aan de
jeugdraad. Hier wordt 12 % van de beschikbare middelen aan toegekend.
Op de derde plaats komen het aantal kampdagen ‘op verplaatsing’ die
doorgaan met een minimum aan voorzieningen. Deze kampen brengen voor
chiro en scouts elk jaar een grote kost met zich mee, waarvoor ze financiële
ondersteuning ontvangen. Het aantal kampdagen en deelnemers wordt
doorgegeven. Voor deze post wordt 18 % van het budget voorzien.
Als vierde post komt meerdaagse kadervorming in aanmerking. Los van de
terugbetaling (via het budget dat voor kadervorming voorzien is) krijgen de
verenigingen een beloning als ze deelnemen aan meerdaagse kadervorming.
De jeugdraad wil zo de kwaliteit van het jeugdwerk waarborgen. Voor deze
post wordt 3 % van de werkingsmiddelen weerhouden.
Basissubsidie
Ledenaantal
Werkingsdagen
Kampen
Kadervorming

30 %
37%
12 %
18 %
3%

Tijdens de vorige legislatuur werd er gewerkt met een verdeelsleutel met een objectieve verdeling op basis
van ledenaantal, werkingsdagen, kampdagen… Deze werd positief geëvalueerd en zal mits enkele
aanpassingen de volgende 6 jaren verder gebruikt worden.
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Werkingskosten per vereniging 2014
Jeugdhuis

Chiro

Scouts

Speelplein

Jeugdraad

TOT

BEDRAG

%

PUNTEN
Basis

1

1

1

1

1

5

4.462,90

30,0%

120

117

169

258

0

664

5.504,24

37,0%

44

33

30

52

0

159

1.785,16

12,0%

Kampen

0

882

712

0

0

1594

2.677,74

18,0%

Kadervorming

1

1

1

1

0

4

446,29

3,0%

14.876,32

100,00%

Ledenaantal
Werkingsdagen

Jeugdhuis

Chiro

Scouts

Speelplein

Jeugdraad

14.876,32

BEDRAGEN
Basis

892,58

892,58

892,58

892,58

892,58

Ledenaantal

994,74

969,87

1.400,93

2.138,70

0,00

Werkingsdagen

494,01

370,50

336,82

583,83

0,00

0,00

1.481,66

1.196,08

0,00

0,00

111,57

111,57

111,57

111,57

0,00

2.492,90

3.826,19

3.937,98

3.726,67

892,58

Kampen
Kadervorming

TOTAAL
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2014

JEUGDWERK ONDERSTEUNEN
Ondersteuning van het jeugdwerk in brede zin
Doelstelling 1: Werking jeugdverenigingen waarborgen
Actie 1: Basistoelagen
Actie 2: Werkingstoelagen op basis van verdeelsleutel
Actie 3: Een erkenningsreglement opstellen
Actie 4: Projectsubsidie (socio-culturele pot)
Doelstelling 2: Kadervorming organiseren vanuit de jeugdraad voor de
verenigingen
Actie 1: Kadervorming (JR)
Actie 2: Vrijwilligers eenmaal per jaar bedanken
Doelstelling 3: Verenigingen stimuleren om aan kadervorming te doen binnen
de eigen vereniging
Actie 1: Kadervorming op basis van bestaand subsidiereglement
Actie 2: Doorspelen van vormingsinformatie
Actie 3: meerdaagse kadervorming extra belonen
Doelstelling 4: Streven naar het verwerven en behouden van een permanente
locatie voor elke jeugdvereniging
Actie 1: Gemeente blijvend op haar verantwoordelijkheid wijzen
Doelstelling 5: Gemeentelijke fuifruimte ambiëren
Actie 1: Samen zitten met de gemeente om de haalbaarheid van een fuifruimte
te onderzoeken
Actie 2: Samen zitten met de Zandloper en gemeente om fuifcharter en
fuifreglement te evalueren
Actie 3: Fuifcharter en -reglement van de Zandloper en gemeente toelichten
tijdens de jeugdraad
Doelstelling 6: Tekort aan materiaal van verenigingen opvangen
Actie 1: Verenigingen stimuleren om onderling materiaal uit te lenen
Actie 2: Duidelijke communicatie van bestaande uitleeninitiatieven van externe
organisaties
Doelstelling 7: Participatie van jeugdverenigingen aan de promotie van
jeugdraadactiviteiten bestendigen
Actie 1: Verenigingen die deelnemen aan promotieronden blijven belonen
Actie 2: Jeugdverenigingen blijven stimuleren om het promotiemateriaal van de
jeugdraad te verspreiden
Doelstelling 8: Interne communicatie van de jeugdraad
Actie 1: De actiepunten van het JBP regelmatig bespreken op de jeugdraad
Actie 2: Archiveren van oude verslagen, documenten en jeugdbeleidsplannen
Doelstelling 9: Communicatie vanuit de jeugdraad verbeteren
Actie 1: Website jeugdraad verder uitbouwen en up-to-date houden
Actie 2: Jeugdgids regelmatig vernieuwen en gerichter verspreiden
Actie 3: Jeugdraad blijven bekend maken via sociale netwerksites

26.098,81€
€16.517,93
€4462,9
€9967,13
€2087,9
€1043,95
€745
€298,95
€2534,19
€2087,9
€446,29
NVT
€260,99
€260,99
€1304,94
€1304,94
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Doelstelling 10: Meedelen van beleidsvisies van de jeugdraad via
communicatiekanalen van de jeugdverenigingen
Actie 1: Blijven ijveren om info van de JR op te nemen in maandprogramma’s en
andere publicaties van de leden
Actie 2: Blijven drukken op het toelichten van JR-nieuws op de
vergadermomenten van de verenigingen
Doelstelling 11: Jeugdverenigingen ondersteunen bij promotie van hun eigen
vereniging en activiteiten
Actie 1: Bestaand promotiereglement evalueren en bestendigen
Actie 2: De jeugdverenigingen en hun aanbod bekend maken op ludieke wijze
Doelstelling 12: Communicatie van activiteiten vzw ‘de Rand’ verbeteren
Actie 1: Kinder- en jongerenactiviteiten van GC de Zandloper opnemen in de
communicatiekanalen van de jeugdverenigingen
Doelstelling 13: De gemeente blijvend aansporen om haar wettelijke plichten
op te nemen
Actie 1: Ijveren voor de oprichting van een gemeentelijke JR
Actie 2: De gemeente stimuleren om het beleidsdomein jeugd op te nemen in de
meerjarenplanning
Actie 3: Pleiten voor de uitbouw van een volwaardige jeugddienst met
jeugdconsulent
Doelstelling 14: Communicatie tussen gemeentediensten en jeugdraad
bestendigen en blijven verbeteren
Actie 1: Het JBP overlopen met deskundige jeugd & sport
Actie 2: Informatieavond organiseren rond logistiek reglement van de gemeente
Doelstelling 15: Communicatie jeugdvereniginginitiatieven via gemeentelijke
kanalen verbeteren
Actie 1: Gemeente vragen naar promotionele ondersteuning bij
jeugdverenigingsactiviteiten
Actie 2: De gemeente stimuleren om promotieborden en –zuilen te plaatsen op
vaste locaties
Actie 3: Ijveren voor gratis kopies nemen bij de gemeente voor de
jeugdverenigingen
Doelstelling 16: Gemeentelijke jeugddienst actief betrekken bij werking van de
JR
Actie 1: Betrokkenheid van gemeentelijke jeugddienst verhogen bij
jeugdraadactiviteiten
Actie 2: Bestendigen van de aanwezigheid van een medewerker van de
gemeentelijke jeugddienst op de jeugdraadvergaderingen
Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voorzien voor jongeren
Doelstelling 1: Ontmoetingsmogelijkheden creëren voor kinderen en jongeren
i.s.m. alle jeugdverenigingen
Actie 1: In Wemmel is er op wekelijkse basis een ontmoetingsplaats voor
jongeren door middel van een jeugdhuiswerking

-

€1565,94
€1565,94
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
-

€2348,89
-
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Actie 2: De JR organiseert in samenwerking met GC de Zandloper een
JeugdActieDag (JAD) organiseren voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Actie 3: Meewerken aan de organisatie van de jongerendag ’Youth Tube’
Actie 4: Een JR-fuif organiseren voor alle jongeren in Wemmel
Actie 5: Zowel voor de JAD, voor de jongerendag als voor de JR-fuif promotie
voeren via het OCMW
Doelstelling 2: De permanente werking van het JH waarborgen
Actie 1: JR verbindt zich ertoe om actief te blijven zoeken naar medewerkers om
de continuïteit van de werking te garanderen
Actie 2: Bestuurswissels binnen het jeugdhuisbestuur zullen opgevolgd en
ondersteund worden door het jeugdraadbestuur
Actie 3 : Het jeugdhuisdossier blijven opvolgen bij de gemeente
Doelstelling 3: De gemeente wijzen op het belang van speelruimte voor
kinderen
Actie 1: In gesprek gaan met de deskundige jeugd om meer speelfaciliteiten voor
kinderen te verkrijgen
Actie 2: Zicht krijgen op (gemeentelijke) plannen om een speelbos te
creëren(Bessembos)
Actie 3: Pleiten voor de realisatie van een speelbos (Bessembos)
Doelstelling 4: Inzetten op meer speelstraten in de gemeente
Actie 1: Meer duidelijkheid creëren rond het speelstratenbeleid en dit opnemen
in de communicatie van de JR
Actie 2: De gemeente wijzen op het belang van duidelijke communicatie
hieromtrent
Actie 3: Een ludieke actie op touw zetten om de speelstraten mee te promoten

€848,89
€1500
-

NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

Doelstelling 5: Streven naar toegankelijk jeugdwerk voor iedereen

-

Actie 1: Ernaar streven om inschrijvingsgelden zo laag mogelijk te houden

-

Actie 2: Jeugdverenigingen stimuleren tot het uitdelen van fiscale attesten
Actie 3: De jeugdverenigingen streven naar het gebruik van sociale tarieven
Actie 4: Gesprek aangaan met het OCMW om na te gaan hoe we maatschappelijk
kwetsbare kinderen/ jongeren kunnen toeleiden
Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Doelstelling 1: Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Actie 1: Speelplein 3sje biedt opvang aan voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar
gedurende de zomervakantie
Actie 2: GC de Zandloper organiseert telkens in de eerste week van juli de
taalstage ‘Babbelkous’ voor kinderen van 4 tot 12 jaar

JEUGDCULTUUR
Doelstelling 1: Ondersteunen, faciliteren en stimuleren van jeugdcultuureigen
uitingsvormen
Actie 1: Het bestendigen van het jaarmarktfestival, een organisatie van GC de
Zandloper

NVT
-

€521,98
€521,98
€7829,64
€978,71
€978,71
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Doelstelling 2: Ondersteunen, faciliteren en stimuleren van de artistieke
expressieve beleving van kinderen en jongeren
Actie 1: De JR organiseert in samenwerking met GC de Zandloper een
JeugdActieDag (JAD) organiseren voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Actie 2: Meewerken aan de organisatie van de jongerendag ’Youth Tube’
Doelstelling 3: Ondersteunen, faciliteren en stimuleren van het jeugdwerk als
actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden
Actie 1: De Jeugdraad en de NCRW organiseren een zeepkistenrace onder de
noemer ‘GP Wemmel’
Actie 2: GC de Zandloper organiseert in samenwerking met de JR jaarlijks de
boekenkaftdag ‘Ezelsoor’ voor kinderen van 6 tot 12 jaar
TOTAAL

€3131,85
€2348,89
€782,96
€3719,08
€2936,12
€ 782.96
€33928,45
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WEZEMBEEK-OPPEM
Inleiding
Het Jeugdbeleidsplan in Wezembeek-Oppem werd voorbereid door de vrijwilligers van de Jeugdraad.
Zij doorliepen een traject, begeleid door vzw ‘de Rand’ en de lokale stafmedewerker Jeugd en Sport.
De Jeugdraad is in de eerste plaats een autonoom overlegorgaan tussen de verschillende
Nederlandstalige jeugdverenigingen. Daarnaast organiseert zij zelf nog enkele activiteiten voor de
jeugd in Wezembeek-Oppem. De Jeugdraad bestaat uit vrijwilligers van de verschillende
verenigingen , enkele individueel geïnteresseerden en de stafmedewerker van vzw ‘de Rand’.
Wezembeek-Oppem is een gemeente met een groot aantal kinderen en jongeren. Daarom is dit
jeugdbeleidsplan een zeer belangrijk werkinstrument om de komende tijd mee aan de slag te gaan.
Na een Swot-analyse van het huidige plan hielden we eerst een brainstorm om tot een ideaalbeeld
van onze gemeente te komen. Daarna kanaliseerden we enkele zaken en kwamen zo tot een paar
solide algemene doelen. Daarmee is iedere vereniging dan aan de slag te gaan om te kijken hoe ze
hier rond kunnen werken in de komende periode.
In de eerste plaats is er overal de wil en drang om verder te gaan op het huidige elan en de kwaliteit
en diversiteit verder uit bouwen. Leden- en monitorenwerving is dan ook een punt waarop iedereen
graag wil inzetten. Daarnaast is er de laagdrempeligheid die iedereen wil behouden of verder
uitbouwen. Dit met de nodige aandacht voor maatschappelijk kwetsbare situaties.

Jeugdwerk ondersteunen
1. Ondersteuning van het jeugdwerk in brede zin
Doelstelling 1: Het financieel ondersteunen van de jeugdwerkinitiatieven op basis van
een subsidiereglement
•

Actie 1: vzw de Rand ondersteunt het jeugdwerk door middel van
basissubsidiëring via een verdeelsleutel
 Om deel uit te maken van deze verdeelsleutel heeft de jeugdraad
samen met de verenigingen enkele aandachtspunten opgelijst. Deze
zijn hieronder opgesomd in acties.
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•

Actie 2: vzw de Rand ondersteunt het jeugdwerk in het voorzien in degelijk
jeugdwerk
 Hieronder vallen bvb:
o Behouden en verbeteren van de bestaande werking
o Organisatie van een 10-daags jeugdkamp
o Overleg voorzien tussen de actoren binnen het
jeugdwerk (JR)

•

Actie 3: vzw de Rand ondersteunt de jeugdverenigingen die jeugdwerk
aanbieden waarin rekening wordt gehouden met kinderen en jongeren
die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties
 Hieronder verstaan we bvb:
o Lage deelnamekosten
o In samenspraak met het OCMW:
 promo voeren op laagdrempelige manier
 gepaste ondersteuning zoeken
o ruilbeurs voor specifieke kleding van de vereniging

•

Actie 4: vzw de Rand stimuleert en ondersteunt jeugdverenigingen in
hun ledenwerving
 Op regelmatige tijdstippen (i.f.v. de specifieke werking) houden
jeugdverenigingen een promocampagne voor de bekendheid van
hun werking
 De jeugdverenigingen onderhouden hun bestaande websites

•

Actie 5: vzw de Rand stimuleert en ondersteunt kadervorming
 De leiding/monitoren van de verschillende jeugdverenigingen
nemen deel aan erkende opleidingen
 Jeugdraad Wezembeek-Oppem voorziet dit in zijn eigen
begroting via hun subsidies

•

Actie 6: vzw de Rand ondersteunt en stimuleert het verantwoord en
toekomstgericht omgaan met de beschikbare lokalen
 Aanpassen van de ontmoetingsplaatsen aan een veilige en
jeugdcultuureigen sfeer.
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2.Ontmoetingsplaatsen en –mogelijkheden voorzien voor jongeren
Doelstelling 1: Ondersteunen en stimuleren van jeugdverenigingen die voorzien in
ontmoetingsplaatsen en –mogelijkheden voor jongeren
•

•
•

Actie 1: JH Merlijn is op regelmatige tijdstippen open. Zij organiseren in
de eerste plaats een ontmoetingsplaats en –mogelijkheid. Daarnaast
hebben zij een actieve werking gericht op ontmoeting.
Actie 2: De deuren van de Chiro Berkenbloesem staan regelmatig open
voor niet-leden (vb: vriendjesdag).
Actie 3: Op Speelpleinwerking de Pagadder vzw zijn ook alle kinderen
welkom van 2,5 tot 12 jaar.

3. Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Doelstelling 1: vzw De Rand ondersteunt het jeugdwerkaanbod in Wezembeek-Oppem
tijdens de zomervakantie
•

Actie 1: Speelpleinwerking de Pagadder vzw voorziet tijdens de
zomervakantie in een opvang- en speelaanbod voor schoolgaande
kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Jeugdcultuur
Doelstelling 1: vzw De Rand en de jeugdraad stimuleren en ondersteunen de artistieke en
expressieve beleving van kinderen en jongeren
•

Actie 1: De Jeugdraad organiseert op geregelde tijdstippen een
filmvertoning toegankelijk voor iedereen. Vb: film op locatie,
kinderfilm,…

•

Actie 2: GC de Kam organiseert i.s.m. GC de Lijsterbes en plaatselijke
verenigingen een aanbod aan artistiek-creatieve workshops op
woensdagnamiddag, onder de noemer ‘KUNSTeldoos’

•

Actie 3: GC de Kam en GC de Lijsterbes organiseren i.s.m. plaatselijke
verenigingen de ‘Kinderhoogdag’, een jaarlijkse culturele hoogdag voor
kinderen

•

Actie 4: vzw de Rand organiseert in Wezembeek-Oppem (in GC de
Kam)een taalstage Nederlands voor anderstalige kinderen in de zomer.
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Doelstelling 2: vzw De Rand ondersteunt het jeugdwerk als actieve partner in lokale
samenwerkingsverbanden
•

Actie 1: vzw De Rand biedt samen met de lokale jeugdclubs een
podiumplaats voor lokale jongeren

•

Actie 2: vzw de Rand voorziet een projectpot voor jeugd- en
jongerenactiviteiten waarin het jeugdwerk als actieve partner betrokken
is. De verdeling van deze middelen gebeurt op basis van een reglement
(zie bijlage)

Inspraak en overleg
Zoals reeds vermeld in de inleiding kwam het beleidsplan tot stand na een traject van de Jeugdraad
samen met vzw ‘de Rand’. We deden een Swot-analyse en hielden een brainstorm om naderhand per
vereniging aan de slag te gaan.
Op de jaarlijkse receptie van de Jeugdraad werd er een inkijkmoment aangekondigd voor het nieuwe
Jeugdbeleidsplan. Daar werd aan de bevolking, niet alleen de jeugd, de mogelijkheid gegeven om het
plan in te kijken en eventuele feedback op te lijsten. Met deze zaken werd dan rekening gehouden in
de opstelling van het definitieve plan.
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Meerjarenbegroting 2014-2019
2014

2015

2016

2017

2018

2019

26.213,30 €

26.213,30 € 26.213,30 € 26.213,30 €

26.213,30 € 26.213,30 €

Doelstelling 1 - Financieel ondersteunen van het jeugdwerk

26.213,30 €

26.213,30 €

26.213,30 €

26.213,30 €

26.213,30 €

26.213,30 €

Actie 1 Ondersteuning dmv basissubsidie (via een verdeelsleutel)

26.213,30 €

26.213,30 €

26.213,30 €

26.213,30 €

26.213,30 €

26.213,30 €

Actie 2 Ondersteuning degelijk jeugdwerk

-

-

-

-

-

-

Actie 3 Ondersteuning maatschappelijk kwetsbare situaties

-

-

-

-

-

-

Actie 4 Ondersteuning ledenwerving

-

-

-

-

-

-

Actie 5 Ondersteuning kadervorming

-

-

-

-

-

-

Actie 6 Ondersteuning toekomstgericht omgaan beschikbare lokalen

-

-

-

-

-

-

Doelstelling 1 - stimuleren van ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren

-

-

-

-

-

-

Actie 1 Regelmatige ontmoetingsmogelijkheden JH Merlijn

-

-

-

-

-

-

Actie 2 Regelmatige 'open-deur-dagen' Chiro Berkenbloesem

-

-

-

-

-

-

Actie 3 Speelpleinwerking de Pagadder

-

-

-

-

-

-

Doelstelling 1 - ondersteuning jeugdwerkaanbod in de zomervakantie

-

-

-

-

-

-

Actie 1 Opvang- en speelaanbod speelpleinwerking de Pagadder

-

-

-

-

-

-

7.863,99 €

7.863,99 €

7.863,99 €

7.863,99 €

7.863,99 €

7.863,99 €

5550 €

5550 €

5550 €

5550 €

5550 €

5550€

650,00 €

650,00 €

650,00 €

650,00 €

650,00 €

650,00 €

Actie 2 Creatieve workshops woensdag namiddag

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

Actie 3 Kinderhoogdag

2.600,00 €

2.600,00 €

2.600,00 €

2.600,00 €

2.600,00 €

2.600,00 €

Actie 4 Taalstage

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Doelstelling 2 - ondersteuning jeugdwerk als actieve partner

2313,99€

2313,99€

2313,99€

2313,99€

2313,99€

2313,99€

Actie 1 Podiumplaats voor jongeren

1.500,00 €

0

1.500,00 €

0

1.500,00 €

0

813,99 €

2.313,99 €

813,99 €

2.313,99 €

813,99 €

2.313,99 €

JEUGDWERK ONDERSTEUNEN
Ondersteuning van het jeugdwerk in brede zin

Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voorzien voor jongeren

Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie

JEUGDCULTUUR
Doelstelling 1 - ondersteuning artistieke en expressieve beleving
Actie 1 Filmvertoning Jeugdraad

Actie 2 Projectpot met jeugdwerk als actieve partner
TOTAAL

34.077,29 €

34.077,29 € 34.077,29 € 34.077,29 €

34.077,29 € 34.077,29 €
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Begroting 2014
Jeugdwerk ondersteunen:
Jeugdraad

15%

3.932,00 €

Chiro

36%

9.436,79 €

Speelplein

21%

5.504,79 €

Merlijn

28%

7.339,72 €

100%

26.213,30 €

Totaal
Jeugdcultuur:
Filmproject

650,00 €

Creatieve
workshops

1800,00 €

Kinderhoogdag

2600,00 €

Taalstage

500,00 €

Podiumplaats
Projectpot

1500,00 €
813,99 €

Totaal

7.863,99 €
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Bijlage
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Verantwoordingsprocedure voor jeugdraden ten opzichte van vzw de Rand

Voor het aanvragen van subsidies, dienen jeugdverenigingen volgende procedure te volgen:

•

De aanvraag tot subsidiëring wordt door de jeugdverenigingen op de daartoe bestemde
formulieren of volgens de gevraagde vorm ingediend. De jeugdvereniging dient haar dossier
voor 20 februari van het betrokken jaar in bij vzw ‘de Rand’, tav de lokale stafmedewerker.
Het reglement en de bijhorende documenten zijn beschikbaar bij de lokale stafmedewerker
en de jeugdraad.

•

De jeugdraad, ondersteund door de decentrale stafmedewerker, behandelt de dossiers en
bezorgt het voorstel tot verdeling ten laatste op 31 maart van het betrokken jaar aan vzw ‘de
Rand’.

•

Vzw ‘de Rand’ verwerkt de ingediende voorstellen tot verdeling en neemt een beslissing over
de verdeling per jeugdvereniging. Vzw ‘de Rand’ kan bijkomende informatie opvragen waar
nodig.

•

Vzw ‘de Rand’ betaalt ten laatste op 30 april van het betrokken jaar de subsidie uit aan de
jeugdverenigingen. Op dat moment wordt een voorschot van 90% subsidie voor het
betreffende begrotingsjaar van de beleidsplanperiode en het saldo van 10% van het vorige
begrotingsjaar uitbetaald.
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Wemmel: Actieplan 2014
JEUGDWERK ONDERSTEUNEN
1. Ondersteuning van het jeugdwerk in brede zin
Doelstelling 1: Werking van de jeugdverenigingen waarborgen

• Actie 1: Blijvende financiële ondersteuning bieden voor de basiswerking
• Actie 2: Specifieke werkingstoelagen ter beschikking stellen op basis van een
•
•

verdeelsleutel
Actie 3: Een erkenningsreglement opstellen om op basis daarvan nieuwe
verenigingen te kunnen erkennen
Actie 4: Een projectsubsidie (socio-culturele pot) aanbieden aan de
verenigingen op basis van een bestaand subsidiereglement dat geëvalueerd
en bestendigd wordt door de Jeugdraad

Doelstelling 2: Kadervorming organiseren vanuit de jeugdraad voor de verenigingen

• Actie 1: Minstens eenmaal per jaar een kadervormingmoment organiseren
•

voor de jeugdverenigingen
Actie 2: Vrijwilligers eenmaal per jaar bedanken

Doelstelling 3: Verenigingen stimuleren om aan kadervorming te doen binnen de eigen
vereniging

• Actie 1: Bestaand reglement kadervorming na evaluatie bestendigen
• Actie 2: Doorspelen van vormingsinformatie door gemeentelijke jeugddienst
•

en stafmedewerker vzw ‘de Rand’
Actie 3: Verenigingen die deelnemen aan meerdaagse kadervorming niet
enkel terugbetalen, maar ook extra belonen

Doelstelling 4: Streven naar het verwerven en behouden van een permanente locatie
voor elke Wemmelse jeugdvereniging

• Actie 1: Gemeente blijvend op haar verantwoordelijkheid wijzen
 Niet elke jeugdvereniging beschikt over een eigen lokaal binnen de
gemeente. Speelplein 3sje is momenteel nog steeds op zoek naar
een permanente oplossing voor haar speelpleinwerking tijdens de
vakanties. Via een collegeaanvraag kan het speelplein meestal
terecht in gemeentelijk complex ‘Zijp’. Maar die procedure loopt niet
altijd van een leien dakje. De jeugdraad zal samen met Speelplein
3sje blijven ijveren bij de gemeente voor een vaste locatie en in
tussentijd ijveren voor een snelle en duidelijke procedure i.v.m. de
collegeaanvraag.
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Doelstelling 5: Gemeentelijke fuifruimte ambiëren

• Actie 2: Samen zitten met de Zandloper en gemeente om fuifcharter en
•

fuifreglement te evalueren
Actie 3: Fuifcharter en -reglement van de Zandloper en gemeente toelichten
tijdens de Jeugdraad

Doelstelling 6: Tekort aan materiaal van verenigingen opvangen
•
•

Actie 1: Verenigingen stimuleren om onderling eigen materiaal uit te lenen
Actie 2: Duidelijke communicatie van bestaande uitleeninitiatieven van
externe organisaties

Doelstelling 7: Participatie van jeugdverenigingen aan de promotie van
jeugdraadactiviteiten bestendigen
•
•

Actie 1: Verenigingen die deelnemen aan promotieronden blijven belonen
Actie 2: Jeugdverenigingen blijven stimuleren om het promotiemateriaal van
de jeugdraad te verspreiden onder de eigen leden via eigen
communicatiekanalen

Doelstelling 8: Interne communicatie van de jeugdraad
•
•

Actie 1: De actiepunten van het jeugdbeleidsplan regelmatig bespreken op
de jeugdraad en er zoveel mogelijk in praktijk omzetten
Actie 2: Archiveren van oude verslagen, documenten en
jeugdbeleidsplannen

Doelstelling 9: Communicatie vanuit de jeugdraad verbeteren
•
•
•

Actie 1: Website jeugdraad verder uitbouwen en up-to-date houden
Actie 2: Jeugdgids regelmatig vernieuwen en gericht verspreiden
Actie 3: Jeugdraad blijven bekend maken via sociale netwerksites

Doelstelling 10: Meedelen van beleidsvisies van de jeugdraad via communicatiekanalen
van de jeugdverenigingen
•
•

Actie 1: Blijven ijveren om info van de jeugdraad op te nemen in
maandprogramma’s en andere publicaties van de leden
Actie 2: Blijven drukken op het toelichten van jeugdraad-nieuws op de
vergadermomenten van de verenigingen

Doelstelling 11: Jeugdverenigingen ondersteunen bij promotie van hun eigen vereniging
en activiteiten
•

Actie 1: Bestaand promotiereglement evalueren en bestendigen

Doelstelling 12: Communicatie van activiteiten vzw ‘de Rand’ verbeteren
•

Actie 1: Kinder- en jongerenactiviteiten die plaatsvinden in GC de Zandloper
opnemen in de communicatiekanalen van de jeugdverenigingen
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Doelstelling 14: Communicatie tussen gemeentediensten en jeugdraad bestendigen en
blijven verbeteren
•
•

Actie 1: Het jeugdbeleidsplan overlopen met de deskundige jeugd & sport
om te bekijken wat zij voor de jeugdverenigingen kunnen betekenen
Actie 2: Informatieavond organiseren rond logistiek reglement van de
gemeente

Doelstelling 16: Gemeentelijke jeugddienst actief betrekken bij werking van de
jeugdraad
•

Actie 2: Bestendigen van de aanwezigheid van een medewerker van de
gemeentelijke jeugddienst op de jeugdraadvergaderingen

2.Ontmoetingsplaatsen en –mogelijkheden voorzien voor jongeren
Doelstelling 1: Ontmoetingsmogelijkheden creëren voor kinderen en jongeren i.s.m. alle
jeugdverenigingen
•

Actie 1: In Wemmel is er op wekelijkse basis een ontmoetingsplaats voor
jongeren door middel van een jeugdhuiswerking
 De jeugdhuiswerking wordt financieel ondersteund via een basis- en
werkingstoelage (BP 1 – voorwaarde 1 – doelstelling 1 – acties 1 &
2).

•

Actie 2: De jeudraad organiseert in samenwerking met GC de Zandloper een
JeugdActieDag (JAD) voor kinderen van 6 tot 12 jaar
 De JAD is ondertussen een gevestigde waarde in Wemmel. De
jeugdraad blijft graag vernieuwend werken. Het huidige concept van
de JAD zal grondig geëvalueerd en waar nodig aangepast worden om
op die manier nog meer (on)gebonden kinderen bereiken.

•

Actie 3: Meewerken aan de organisatie van de jongerendag ’Youth Tube’ –
een organisatie van GC de Zandloper en de dienst Vrije Tijd & Welzijn - voor
jongeren van 12 tot 18 jaar
 Voor de organisatie zijn middelen voorzien via BP3 jeugdcultuur.

•

Actie 4: Een jeugdraad-fuif organiseren voor alle jongeren in Wemmel
 Indien andere activiteiten ter ondersteuning van het jeugdwerk zich
aandienen, kan het budget dat voorzien is voor de jeugdraad-fuif
hiervoor aangewend worden
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•

Actie 5: Zowel voor de JAD, voor de jongerendag als voor de jeugdraad-fuif
promotie voeren via het OCMW om op die manier maatschappelijk
kwetsbare kinderen/jongeren te bereiken
 De promotiekosten voor Youth Tube en de JAD zitten vervat in het
budget dat voor beide initiatieven voorzien is onder BP3
jeugdcultuur. Promotie voor de jeugdraad-fuif wordt betaald met het
budget dat voorzien is onder BP1 (voorwaarde 2 – doelstelling 1 –
actie4).

Doelstelling 2: De permanente werking van het jeugdhuis waarborgen
•
•
•

Actie 1: De jeugdraad verbindt zich ertoe om actief te blijven zoeken naar
medewerkers om de continuïteit van de werking te garanderen
Actie 2: Bestuurswissels binnen het jeugdhuisbestuur zullen opgevolgd en
ondersteund worden door het jeugdraadbestuur
Actie 3: Het jeugdhuisdossier blijven opvolgen bij de gemeente
 Jeugdhuis Barcode heeft sinds de zomer van 2010 een permanente
locatie verkregen van het gemeentebestuur. Het jeugdhuis kan
uitgebaat worden tot het einde van een legislatuur op basis van een
afsprakenovereenkomst. De jeugdraad zal er mee op toezien dat dit
proces op dezelfde manier kan verder gezet worden, zodat het
jeugdhuis blijvend kan voortbestaan.

Doelstelling 5: Streven naar toegankelijk jeugdwerk voor iedereen
•
•
•

Actie 1: Ernaar streven om inschrijvingsgelden zo laag mogelijk te houden
Actie 3: De jeugdverenigingen streven naar het gebruik van sociale tarieven
Actie 4: Een gesprek aangaan met het OCMW om na te gaan hoe we
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren kunnen toeleiden tot het
jeugdwerk/jeugdraadactiviteiten

3. Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
Doelstelling 1: Voorzien in een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie
•

Actie 1: Speelplein 3sje biedt opvang aan voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar
gedurende de zomervakantie
 De speelpleinwerking wordt financieel ondersteund via een basis- en
werkingstoelage (BP 1 – voorwaarde 1 – doelstelling 1 – acties 1 & 2)

•

Actie 2: GC de Zandloper organiseert telkens in de eerste week van juli de
taalstage ‘Babbelkous’ voor kinderen van 4 tot 12 jaar
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JEUGDCULTUUR
Doestelling 1: Ondersteunen, faciliteren en stimuleren van jeugdcultuureigen
uitingsvormen
•

Actie 1: Het bestendigen van het jaarmarktfestival, een organisatie van GC
de Zandloper

Doelstelling 2: Ondersteunen, faciliteren en stimuleren van de artistieke expressieve
beleving van kinderen en jongeren
•
•

Actie 1: De jeugdraad organiseert in samenwerking met GC de Zandloper een
JeugdActieDag (JAD) organiseren voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Actie 2: Meewerken aan de organisatie van de jongerendag ’Youth Tube’ –
een organisatie van GC de Zandloper en de dienst Vrije Tijd & Welzijn - voor
jongeren van 12 tot 18 jaar

Doelstelling 3: Ondersteunen, faciliteren en stimuleren van het jeugdwerk als actieve
partner in lokale samenwerkingsverbanden
•

•

Actie 1: De jeugdraad en de NCRW organiseren in samenwerking met de
sportraad, GC de Zandloper en het gemeentebestuur jaarlijks een
zeepkistenrace onder de noemer ‘GP Wemmel’
Actie 2: GC de Zandloper organiseert in samenwerking met de JR jaarlijks de
boekenkaftdag ‘Ezelsoor’ voor kinderen van 6 tot 12 jaar
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