Agenda AV Jeugdraad 17/02/2022
Aanwezig:
Dagelijks Bestuur: Sofie Schelles, Sander Bridts, Richmond Banahene
Jeugddienst: Fien De Smet
Jeugdschepen: Jan Van Otten
Aanwezig: Bo Stoffels, Ante Starcks, Berne Lauwers, Floor Verhoeven, Frauke Sels, Geertrui Meeus,
Kaat Van Hoye, Mats Hoyberghs, Mirte Meeus, Pieter Cavents, Quinten Van Opstal, Robine
Lenaerts, Talina Dierckx en Christopher Napoleon
Agendapunten:
Volgende donderdag 31/03
1) Jeugdhuis Wollewei: een blik op de huidige situatie & de toekomst
Graag willen we jullie kort meenemen in de huidige situatie van jeugdhuis Wollewei vzw. Zoals jullie waarschijnlijk
al hebben gehoord, heeft jeugdhuis Wollewei vzw in januari de beslissing genomen om 4 van de 6
personeelsleden te ontslaan. Net als jullie zijn we als stadsbestuur erg geschrokken van dit nieuws.
Context jeugdhuis Wollewei vzw
Het jeugdhuis wordt beheerd door een vzw (vereniging zonder winstoogmerk). Als vzw staan zijn volledig
onafhankelijk van stad Turnhout en kunnen zij autonoom beslissingen maken.
Een vzw bestaat uit 2 organen:
1) Algemene vergadering (AV)
 Bestaande uit 35 leden
 De AV stelt een RVB samen en controleert de RVB
2) Raad van Bestuur (RVB)
 Dagelijkse leiding van de jeugdhuis Wollewei vzw
 Verantwoordelijk voor: beleid, financiën en medewerkers van het jeugdhuis
 RVB moet verantwoording afleggen aan de AV
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De beslissing om over te gaan tot ontslagen werd dan ook genomen voor de RVB van het jeugdhuis.
Jeugdhuis Wollewei vzw is een autonoom orgaan, maar werkt wel samen met stad Turnhout en krijgt ook
ondersteuning. Zo ondersteunt stad Turnhout jeugdhuis Wollewei vzw door de convenant die door beide partners
werd ondertekend. Dit is een samenwerkingsovereenkomst waarin wordt vermeld welke subsidie de stad aan het
jeugdhuis geeft, alsook welke taken het jeugdhuis hier tegenover opneemt.
Zo staat er in het convenant onder andere dat:
 Het jeugdhuis jaarlijks een subsidie van €50.000 euro ontvangt voor het aannemen van een voltijdse
coördinator van het jeugdhuis
 Het jeugdhuis jaarlijks een subsidie krijgt van €15.000 voor het ter beschikking stellen van ruimtes in het
jeugdcentrum aan jongeren (= verhuur lokalen) en het voorzien van avondopeningen
 Het jeugdhuis verschillende ruimtes in jeugdcentrum Wollewei kosteloos ter beschikking gesteld krijgt
 De openingstijden en openingsmomenten van het jeugdhuis werden vastgelegd, alsook enkele
voorwaarden die het jeugdhuis moet respecteren
 …
Financiële problemen
De negatieve financiële situatie van het jeugdhuis kwam als een verrassing. In 2021 had het jeugdhuis een goede
zomer achter de rug. Ook toonde het jeugdhuis in augustus 2021 een positieve jaarrekening en begroting op vzw
JEP.
In december 2021 kwam voor de eerste keer ter sprake dat er in 2022 financiële moeilijkheden werden verwacht.
Zo verwachtten de RVB van het jeugdhuis voor 2022 een negatieve begroting (= overzicht van alle kosten en
inkomsten voor het jeugdhuis in 2022).
Dit had verschillende oorzaken, waaronder oa:
 De coronamaatregelen zorgden voor minder inkomsten uit evenementen
 In 2022 volgen er geen subsidies meer uit het relancefonds/ herstelfonds van de stad als extra
ondersteuning voor de coronamaatregelen
 De loonkosten van 2022 worden hoger, omwille van de indexering van de lonen en de toenemende
anciënniteit van de medewerkers
Midden januari was er een gesprek met het stadsbestuur over de financiële situatie van het jeugdhuis. Er werd
gesproken over de financiële moeilijkheden die het jeugdhuis verwachtte voor 2022, maar de eventuele beslissing
over het personeel die zou volgen werd nog niet toegelicht. Kort hierna maakte de RVB de beslissing om 4 van de
6 personeelsleden te ontslaan om de financiële impact op het jeugdhuis te beperken. Als stadsbestuur waren we
erg geschrokken van de snelle en ingrijpende beslissing.
Toekomst van het jeugdhuis
Vorige week is de RVB van het jeugdhuis de huidige situatie komen toelichten op JEP. JEP vzw wil hierbij op zoek
gaan naar structurele oplossingen voor het jeugdhuis, om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.
Daarom geeft JEP vzw de opdracht aan zijn eigen leden, maar ook aan de jeugddienst en de jeugdraad om na te
denken over de toekomst van het jeugdhuis. Op deze manier kan de jeugdraad advies geven over de werking van
het jeugdhuis.
Hiervoor stellen we jullie graag enkele vragen, zowel over het inhoudelijke aspect van het jeugdhuis als over de
structuur. Sommige vragen zijn misschien niet evident om zo te beantwoorden, je mag de vragen gerust
terugkoppelen naar je jeugdbeweging, naar je oudercomité, je eigen vzw…
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Inhoudelijke invulling van het jeugdhuis:


Wat zien jullie als een kerntaak voor jeugdhuis Wollewei? Waarop moet het jeugdhuis zich focussen?



Op welke doelgroep dient jeugdhuis Wollewei zich te richten?



Welke doelstellingen dient jeugdhuis Wollewei na te streven?

De organisatiestructuur van het jeugdhuis:


Wat is jullie visie op het beheer en de structuur van het jeugdhuis in de toekomst?
(Denk hierbij aan de structuur van de vzw van het jeugdhuis, de organisatie van het personeel,…)



Wie kan het jeugdhuis bijstaan in het uitbouwen van deze nieuwe structuur?
Hoe moet dit best gebeuren?



Zien jullie hierin een rol weggelegd voor JEP vzw/ stad Turnhout/ de jeugdraad/ het jeugdhuis of derden?



Welke zaken moeten gevrijwaard worden bij het uitbouwen van deze nieuwe structuur?

Graag overlopen we met jullie volgende vragen tijdens onze volgende jeugdraad op donderdag 31/03. Zo
verzamelen we graag jullie input en gaan we met jullie hierover in gesprek.
Korte termijn
Ondertussen blijft het jeugdhuis gewoon open en kan je hier nog steeds terecht 
Ook organiseren zij op 11/03 de Laatste 100 dagen fuif voor de zesdejaars.

2) Week van de vrijwilliger
Workshops
Tijdens de week van de vrijwilliger zet stad Turnhout zijn vrijwilligers graag in de bloemetjes. Ook leden van de
jeugdraad en andere adviesraden worden hierbij bedankt voor hun inzet van de afgelopen periode.
Eén van de acties die hiervoor op poten gezet wordt, is het organiseren van gratis workshops. Deze gaan door op
donderdagavond, 3 maart, van 19 tot 21u. Hierna wordt je nog een hapje en een drankje aangeboden.
Het gaat om volgende 4 workshops die zullen worden aangeboden:
 Interculturele communicatie
In deze sessie krijg je de basisbeginselen van interculturele communicatie mee. Interculturele communicatie start met
een echte ontmoeting tussen 2 mensen ongeacht uit welke culturen deze mensen afkomstig zijn. We staan stil bij
enkele valkuilen binnen interculturele communicatie en geven nuttige tips die hun nut al vele jaren bewezen hebben.



Grenzen aangeven zonder schuldgevoel
Zowel op lichamelijk als op psychisch vlak heeft elke mens grenzen. Het is belangrijk om deze grenzen te leren
kennen en ze te doen respecteren door anderen. Om tegemoet te komen aan onze eigen noden, verlangens en
behoeften is het belangrijk om grenzen te leren stellen, maar ook om onze opdrachten en rollen af te bakenen. Dit
stellen van grenzen roept echter vaak schuldgevoelens op. Neen zeggen, raakt ons in onze identiteit; het heeft te
maken met waarden, normen, individualiteit en autonomie. Zowel op lichamelijk als op psychisch vlak heeft elke mens
grenzen. Het is belangrijk om deze grenzen te leren kennen en ze te doen respecteren door anderen. Daarvoor is het
nodig om zonder schuldgevoelens te leren weigeren, neen te zeggen, …



Nieuwe vrijwilligers aantrekken
Nieuwe vrijwilligers aantrekken is niet vanzelfsprekend. Goed begonnen is alvast half gewonnen! Bereid je dus voor en
neem genoeg tijd. Houd het profiel van de vrijwilligers die je zoekt, goed voor ogen. Dé aanpak bestaat misschien niet,
maar er zijn wel tips-and-tricks waarmee je in jouw organisatie aan de slag kunt gaan.
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De vrijwilligerswet uitgeklaard
In 2006 kwam er een sluitend statuut voor vrijwilligers. De vrijwilligerswet bepaalt onder meer de rechten en plichten
die de vrijwilliger en de organisatie tegenover elkaar hebben. Wanneer spreken we over vrijwilligerswerk en wanneer
niet? Welke informatie moet je aan je vrijwilligers geven en wat zet je best op papier? Is een vergoeding verplicht en
welke vergoeding voorzie je? Welke verzekeringen zijn verplicht en welke facultatief? …

Ben jij, of iemand anders uit jouw jeugdvereniging, geïnteresseerd om deel te nemen? Geef de info zeker door en
laat iets weten aan Fien van de jeugddienst.

Vrijwilligers in de kijker
“We willen tijdens de week van de vrijwilliger (27 feb – 6 maart) graag verschillende vrijwilligers binnen het
jeugdwerk in de kijker zetten via onze sociale media (Instagram en Facebook van jeugddienst Turnhout). Elke dag
brengen we iemand anders in beeld, van maandag tot en met zondag.
Zie jij dit wel zitten? Dit hebben we nodig:
Een kort filmpje (max. +/- 30 seconden) waarin je zegt …
 Hallo, ik ben … en ik ben vrijwilliger bij … (+ eventueel wat jouw specifieke rol is of waar je het meeste
mee bezig bent)
 Wat vind je er zo leuk aan?
 Afsluiten kan met een shout-out naar jouw mede-vrijwilligers of een oproep om ook vrijwilliger te worden
bij jouw organisatie! 😊
 Mag ook per twee of in groep als je dat leuker vindt.
 Een filmpje overtuigt bij een oproep zeker het meeste, maar als je dat niet ziet zitten, kun je ook twee foto’s
insturen: eentje van jezelf + eentje waarbij je ‘in actie’ bent als vrijwilliger (Staan hier andere mensen bij op? Zie
dan wel dat zij er mee akkoord zijn dat je dit instuurt). Dan zullen we de antwoorden op bovenstaande vraagjes als
tekst toevoegen.
Je mag dit bezorgen via karlien.maes@turnhout.be voor woensdag 23 februari.”

3) Code oranje
Goed nieuws uit het vorige overlegcomité: we gaan naar code oranje op de coronabarometer vanaf vrijdag 18
februari. Dit zorgt weer voor extra opties op vlak van evenementen, jeugdwerk, fuiven…
Stand van zaken opening Futur
Team Futur heeft vandaag de officiële bevestiging gekregen dat ze terug opengaan binnen code oranje.
Deze opening gaat gepaard met volgende maatregelen:






Capaciteit is voorlopig beperkt tot 70% = 668 personen. (wordt geregistreerd en gecontroleerd via onze
telcamera, is zichtbaar voor organisatoren, publiek en security)
Capaciteit start op 70% en wordt naargelang luchtkwaliteit mogelijks volgende weken opgedreven naar
100%. Is nog afwachten wat de metingen zeggen.
Er moet gewerkt worden met covid safe ticket
Aankomstzone/scanzone moet georganiseerd worden volgens crowdmanagementplan (beschikbaar bij
ons)
Personeel/vrijwilligers/medewerkers moeten een mondmasker dragen

Morgen zal de Futur terug zijn deuren openen!
Toch vragen? Dan kan je bij team Futur terecht via info@futur.be
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Andere coronamaatregelen in het jeugdwerk:
 Georganiseerde activiteiten kunnen tot max. 200 personen. Voor buitenactiviteiten wordt geen maximum
meer vastgelegd.
 Binnen het jeugdwerk geldt geen mondmaskerplicht meer. Hierop is een uitzondering voor +12-jarigen in
volgende situaties :
o Contact met externen
o Plaatsen waar een mondmasker nog verplicht is
 Overnachtingen kunnen weer
 Tips
o Zet in op ventilatie en verluchting
o Denk aan basishygiëne
o Vermijd intens contact. Hou waar mogelijk 1,5 meter afstand.
o Als je ziek bent, blijf dan thuis

4) Nieuws vanuit de jeugddienst


Onze jeugddienst doet zijn bakfietsen van Wollewielen weg. Kan jouw jeugdvereniging hier iets mee doen?
Laat ons iets weten!
Het gaat over 2 bakfietsen, kennen hier en daar wat opknapwerk af en toe, maar je kan er gerust nog
rondjes mee rijden. Niet meer geschikt om super lange afstanden mee te rijden.

5) Vragen aan de schepen
/
6) Varia en vrijkaarten
Nacht van de jacht – 5 euro – tickets online - 5 maart
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