Agenda AV Jeugdraad 31/03/2022
Aanwezig:
Dagelijks Bestuur: Sofie Schelles, Sander Bridts, Richmond Banahene
Jeugddienst: Lies Moureau
Jeugdschepen: Jan Van Otten
Aanwezig: gastspreken Sarah Erfgoed Noorderkempen

Agendapunten:
1) Jeugdhuis Wollewei: een blik op de toekomst 19u30
Als eerste puntje gaan we graag dieper in op de toekomstvisie voor jeugdhuis Wollewei. Hiervoor horen we graag
jullie mening en ervaringen. Hiervoor splitsen we op in 4 gesprekstafels, met doorschuifsysteem.
Gesprekstafel 1: Lies
“Welke functie(s) dient een jeugdhuis hoofdzakelijk te vervullen?”
Context:
Het jeugdhuis neemt momenteel verschillende engagementen op, waaronder:
• Kroeg (tijdens de middag, avonden, weekend)
• Vrijwilligerswerking
• Organiseren van grootschalige evenementen (100 dagen, apres exam,…)
• Andere evenementen: zomerbar, thema-avonden,…
• Liveoptredens
• Workshops
• Artistieke projecten
• Verhuur lokalen Wollewei
• …
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Bijvragen:
• Wat zie jij als een kerntaak voor jeugdhuis Wollewei?
• In welke zaken blinkt het jeugdhuis uit?
• Op welke zaken moeten zij zeker blijven inzetten?
• Welke zaken zijn minder prioritair om als jeugdhuis op in te zetten?
Conclusie:
➔ Vraag: wat brengt het meeste op? Kunnen we hier niet extra op inzetten?
➔ Zorgen dat futur en wollewei niet overlapt met feestjes/evenementen
➔ Workshops houden! Zijn allemaal interessante dingen!
➔ Zomerbar is een groot succes! Sowieso houden!
➔ Liveoptredens sowieso houden!
➔ Wie zou je dan graag willen zien?
Willen een mix van local nieuwe groepkes en iets bekendere maar toch ook betaalbare groepkes. Dit in de
warande doen samen met de wollewei lijkt leuk, maar bang dat het te duur gaat zijn. Opties voor
studentenkorting? Optie om in te zetten op try outs?
➔ Feestjes en mensen de kans geven om zichzelf te laten zien in de muziekwereld, kennismakingsdagen,...
➔ Ontmoetingsplaats zijn voor iedereen
➔ Max dat we zouden betalen voor een optreden: tussen 5 en 10 euro. Inzetten op jeugdprijzen
➔ Vrijwilligerswerking SUPER belangrijk! Is prioriteit!
Gesprekstafel 2: Sofie
“Tot welke doelgroep zou jeugdhuis Wollewei zich moeten richten?”
Context:
Het jeugdhuis focust zich op een brede doelgroep van jongeren tussen de 14 en 30 jaar in de ruime omgeving van
Turnhout.
Bijvragen:
• Tot welke leeftijdsgroep dient het jeugdhuis zich hoofdzakelijk te richten?
• Zijn er doelgroepen waarop het jeugdhuis in het bijzonder moet op inzetten?
• Welke doelgroepen hebben het meeste nood aan de werking van het jeugdhuis? Wat zijn deze noden?
• Zijn er doelgroepen die minder prioritair zijn voor het jeugdhuis?
• …
Conclusie:
➔ 14 en 30: Vind het goed dat het jeugdhuis zich richt op deze leeftijd en toevallige passanten van 45 (bv met
optredens) maar niet de focus. Het is opvallend dat het jeugdhuis voor witte jongeren betrekt en de
jeugddienst een totaal andere doelgroep. Er wordt gezegd dat we voor iedereen open staan maar in de
praktijk is dit dus duidelijk niet, aangezien er in de praktijk geen diversiteit is. Iets wat we vinden dat moet
veranderen. → inzetten op maatschappelijke functies
➔ Voorstel om leeftijd te verlagen naar 25, dat is vooral het doel maar de rest is eventueel wel welkom , focus
op de basics, fuif
➔ Flyeren: er zijn wel wat flyers van fuiven gezien aan een aantal scholen maar niet aan alle scholen, zo blijft
de doelgroep beperkt
➔ Wollewei niet profileren als ‘enkel’ een fuifzaal. Nu is het ‘oordeel’ dat het enkel is om pinten te drinken, wat
een groot publiek uitsluit. Meer inzetten op reclame op andere functies van het jeugdhuis.
➔ Bekendheid rond de locatie: wat en waar is de wollewei. Gaan spreken en voorstellen in scholen en naar de
wollewei jeugd van school krijgen door hier schoolse dingen te organiseren (drugspreventie,
verkeersveiligheid…)
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➔ Reclame: inzetten op ALLE scholen, ook buitengewoon onderwijs → ook werken aan de toegankelijkheid,
het valt nu op dat jongeren met een fysieke of mentale beperking langsgaan in de wollewei een enorm hoge
drempel vinden
Gesprekstafel 3: Geertrui & Jan
“Hoe ziet de ideale structuur voor het jeugdhuis eruit?”
Context:
Jeugdhuis Wollewei is een autonome vzw (vereniging zonder winstoogmerk), dat zelfstandig en los van stad
Turnhout of de jeugddienst functioneert en beslissingen neemt. De stad voorziet wel middelen om een coördinator
aan te stellen.
Een vzw bestaat uit:
• Een algemene vergadering (AV) - vrijwilligers
• Een raad van bestuur (RVB) - vrijwilligers
o Wordt aangesteld en gecontroleerd door de AV
o Staan in voor de dagelijkse leiding van de vzw
o Zijn verantwoordelijk voor: beleid, de financiën en de (betaalde) medewerkers van het jeugdhuis
Bijvragen:
• Hoe ziet de ideale samenstelling van de RVB eruit?
• Welke profielen zitten er idealiter in de RVB?
•
•
•
•
•
•
•

Welke vereisten zijn nodig om deel te kunnen nemen aan de RVB?
(vb. motivatie, ervaring, expertise, competenties, leeftijd,…)
Welke taken en bevoegdheden vormen de kerntaak voor de RVB?
Op welke taken en bevoegdheden dient een RVB zich niet te focussen?
Hoe verloopt de ideale samenwerking tussen de RVB en de AV?
Hoe verloopt de ideale samenwerking tussen de RVB en het personeel?
Hoe verloopt de ideale samenwerking tussen de RVB en de stad (eigenaar gebouw en voorzien van
financiering coördinator)?
Zijn er naast een vzw nog andere bestuursvormen die een alternatief vormen voor het jeugdhuis?

Conclusie:
Vraag van Geertrui: vinden jullie het geschikt dat een groep jonge vrijwilligers zo veel te zeggen over het
jeugdhuis?
Algemene tendens: is een grote en zware verantwoordelijkheid, voelt het zwaar aan
Verschillende meningen:
➔ Heel dubbel: als de mensen het inzicht en de kennis hebben: waarom niet?
Zware nood aan meer begeleiding en ondersteuning, vorming van het lokaal bestuur.
➔ Andere mening: niet doen, ermee stoppen, professionals opzetten
➔ Andere mening: dit is juist kei goed! Zo wordt het een plek voor en door jongeren met een authentieke
houding. Wel een gigantische nood aan een ondersteuning en opleiding van ‘hogerop’, vooral rond het
financiële gebeuren.
Zo wordt het ook minder ‘eng’ en ‘groot’ om te doen.
➔ Iemand dat ook wat een bemiddelaar is. Zodat niet 1 visie wordt uitvergroot of opgevolgd als niet iedereen
hier mee akkoord is. Nood aan eensgezindheid en 1 visie, zodat mensen weten waar ze aan begonnen zijn
en wat ze moeten doen.
➔ Voorstel: inhoudelijk aspect door de jongeren laten uitvoeren en het zakelijke ook door de jeugd maar met
meer controle en ondersteuning van ‘bovenaf’, zodat er op tijd kan ingegrepen worden en tips/tricks worden
opgegeven
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➔ Opleiding SOWIESO een must, zodat je weet aan wat je begint, duidelijk verwachtingen schetsen, als je niet
voldoet aan deze verwachtingen (bv min 10 van de 12 vergaderingen aanwezig zijn) dan moet je vertrekken

Gesprekstafel 4: Jan Van Otten
“Welke partners kunnen het jeugdhuis ondersteunen in de zakelijke aspecten?”
Context:
Momenteel neemt de RVB van het jeugdhuis de zakelijke aspecten van de werking en de vzw op zich, waaronder:
• Financiën en boekhouding
• Personeelsbeleid
• Algemene beleid voor het jeugdhuis
Bijvragen:
• Op welke vlakken is de ondersteuningsnood voor het jeugdhuis het grootst?
• Welke partners kunnen het jeugdhuis ondersteunen in deze zakelijke aspecten?
In welke zaken kunnen zij specifiek ondersteuning bieden?
Conclusie:
• Welke rol is hierin weggelegd voor:
o De jeugddienst: mag zeker meer samen zitten en terug stemmen aan elkaar. Zaken signaleren bv.
toegankelijkheid…
o Stad Turnhout
MEER STOEFFEN MET HET JEUGDHUIS.
Het is iets om trots op te zijn. De ontslagen hebben heel veel gedaan met mensen, het raakt dus
duidelijk mensen. Nu ook inzetten naar positieve aandacht en ook een oprechte betrokkenheid vanuit de
politiek en het stad in het algemeen. Ook als dingen goed of ‘gewoon’ gaan, niet enkel als het mis gaat.
o JeP vzw: Advies is meer dan genoeg! Niet te veel betrokkenheid, anders is het wat te veel.
o De jeugdraad: Mogelijkheid om advies te geven tijdens de jeugdraad. Aan het jeugdhuis om af en
en toe eens polsen op de jeugdraad en niet ‘enkel’ updates te geven.
o Kunnen jeugdbewegingen en de vorige werknemers hier ook bijdrage in leveren?
•

Zijn er andere partners die ondersteuning kunnen bieden?
Nee!

2) Uitbetaling basis- en werkingssubsidies deel I en II
Vorig jaar hebben we in het kader van het herstelfonds een vereenvoudiging doorgevoerd voor het uitbetalen van
de basis- en werkingssubsidies deel I. We wouden jeugdverenigingen toen zoveel mogelijk administratie besparen.
Zo hebben we vorig jaar geen aanvraagformulieren of ledenlijsten opgevraagd. Om te bepalen hoeveel subsidies
elke jeugdvereniging kreeg, werd het bedrag van het jaar daarvoor gekopieerd. Dit gebeurde vorig jaar voor de
basis- en werkingssubsidies deel I. Voor de werkingssubsidies deel II volgende de normale procedure, waarbij de
jeugdvereniging een aanvraagformulier en een kampdeelnemerslijst bezorgde. Op basis van deze gegevens wordt
er een verdeling van het budget gemaakt tussen alle jeugdverenigingen.
Ook voor dit jaar onderzoeken we deze piste. Graag horen we jullie advies voor het uitbetalen van de basis- en
werkingssubsidies. Gaat jullie voorkeur uit naar:
•

De administratie voor de subsidie zoveel mogelijk beperken, zodat wij hier als jeugdvereniging minder werk
mee hebben. De subsidiebedragen van de basis- en werkingssubsidies (deel I en deel II) worden dan
gekopieerd uit 2021. Je hoeft als jeugdvereniging dan geen (kamp)deelnemerslijsten te bezorgen. Er volgt
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dan geen nieuwe subsidieberekening tussen de jeugdverenigingen. De eerste uitbetaling zal gebeuren in
juni, de tweede in augustus.
•

Wij kiezen als jeugdraad ervoor om dit jaar een nieuwe berekening te maken in de basis- en
werkingssubsidies (deel I en deel II). Wij bezorgen als jeugdverenigingen dan alle nodige documenten en
aanvraagformulieren aan de jeugddienst. Hierdoor worden subsidies opnieuw berekend op basis van
ledenaantallen enzo… van 2022. De eerste uitbetaling zal dan gebeuren in juli, de tweede in november.

➔ Neem dit mee naar u groepsleiding en koppel dit terug aan ons.
➔ Vraag aan fien: alle groepsleiding en hoofdleiding hierover rechtstreeks aanspreken

3) Werkgroep Dag en Nacht van de jeugdbeweging
Uniek en leuk om mee te maken als je met een grotere groep bent. Met minder dan 8 is dit echt te weinig.
Jammer dit jaar dat het enkel scouts was.
Oproep: spread the word!
4) Nieuws vanuit de jeugddienst
Week van de vrijwilliger: schrijf je in voor de gratis workshops!
Tijdens de week van de vrijwilliger zet stad Turnhout zijn vrijwilligers graag in de bloemetjes, waaronder ook de leden
van de jeugdraad en de jeugdbeweging. Eén van de acties die hiervoor op poten gezet wordt, is het organiseren van
gratis workshops. Deze gaan door op donderdagavond, 5 mei, van 18u45 tot 21u. Hierna wordt je nog een hapje en
een drankje aangeboden.
Interesse? Schrijf je in via vrijwilligers@turnhout.be. Dit kan tot 28/04.
Het gaat om volgende 4 workshops die zullen worden aangeboden:
• Interculturele communicatie
• Grenzen aangeven zonder schuldgevoel
• Nieuwe vrijwilligers aantrekken
• De vrijwilligerswet uitgeklaard

5) Vragen aan de schepen
/
6) Varia en vrijkaarten
• Werkgroep FUTUR: 27/4, Futur (tijdstip volgt nog)
• Hulp op Stadsparkfeesten:
Beste vereniging,
Kollektiv Productions zoekt helpende handen tijdens de stadsparkfeesten. Verenigingen die een team van
8 personen kunnen leveren die gedurende een shift van 12u komen helpen krijgen hier voor 950 euro voor
de verenigingskas. Onderling kan je wisselen, niets steeds dezelfde 8 mensen van jouw vereniging hoeven
aanwezig te zijn, als er maar continu 8 personen zijn.
De medewerkers zullen worden ingezet bij de opbouw en afbraak, aan de toog, in de tapwagen, als
ecoteam of als toezichters bij de kinderanimatie.
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Er wordt hulp gezocht op:
maandag 30 mei tot en met donderdag 2 juni van 9u tot 17u.
Vrijdag 3 juni van 9u tot 23u.
zaterdag 4 juni van 11u tot 23u.
Zondag 5 juni van 8u tot 21u
Maandag 6 juni van 11u tot 21u.
8 personen te veel, 12u werken te lang? Eventueel is er wel een afspraak op maat van jouw vereniging te
maken.
Voor meer info en vragen? wessel@kollektivproductions.be of 0493 69 43 68
•

Varia jan: terugkoppeling afgelopen gemeenteraad ivm subsidiegoedkeuring van terugbetaling van
animatorcursussen.
Bieden jullie de kans om dit te doen!

•

Futur wildnight is dit weekend!

•

15 april fuif van st vic!
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