
ADVIES: 

“JONG ORGANISEREND TALENT” 

 

Inleiding 
In 2018-2019 hebben wij als jeugdraad onze werkwijze volledig doorgelicht en aangepast met een 

duidelijk doel voor ogen: meer inspraak geven aan niet georganiseerde jeugd. Vanaf september 

zijn we met deze nieuwe missie aan de slag gegaan, met dit advies als resultaat. Het is het 

resultaat van een proces dat we het afgelopen semester hebben doorlopen met verschillende 

geëngageerde jongeren en vooral met veel inspraak van niet georganiseerde jeugd. We verdiepten 

ons in één specifiek thema, namelijk het organiseren van evenementen en andere projecten voor 

en door jongeren in Beveren. Het organiseren van evenementen heeft altijd tot het DNA van de 

jeugdraad behoord, maar het zijn enkel de jeugdbewegingen en georganiseerde jeugd die gebruik 

kunnen maken van de uitgebreide ondersteuning die Beveren biedt. Hieronder presenteren we 

waarom we het belangrijk vinden dat niet georganiseerde jeugd ondersteunt wordt bij het 

organiseren van projecten, hoe we ze betrokken en bevroegen en waarop we ons gebaseerd 

hebben om dit advies en bijhorende voorstel tot nieuw subsidiereglement te schrijven.  

 

Waarom niet georganiseerde jeugd ondersteunen 
Momenteel bestaat er een projectsubsidie waar jeugdverenigingen beroep op kunnen doen als ze 

een project organiseren. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt, onder andere om jaarlijks 

terugkerende evenementen te subsidiëren. Deze evenementen zijn vaak al meerdere keren 

georganiseerd en de jeugdverenigingen kunnen dus een inschatting maken van de te verwachte 

kosten en opbrengsten. Daarnaast hebben jeugdverenigingen ook de mogelijkheid om tegen een 

verminderd tarief of gratis materiaal te ontlenen bij verschillende diensten van de gemeente.  

Niet georganiseerde jeugd daarentegen kan niet van deze mogelijkheden gebruik maken. De 

eerste kosten die gemaakt moeten worden voor een evenement zijn vaak groot, denk maar aan 

het huren van een locatie of materiaal. Zeker bij een evenement dat voor de eerste keer 

georganiseerd wordt, is het moeilijk om in te schatten hoe de kosten en opbrengsten eruit gaan 

zien. Hierdoor wordt de drempel om iets te organiseren een stuk hoger gelegd voor hen. Dit terwijl 

er ongetwijfeld wel goede ideeën zijn die het ondersteunen waard zijn. Jongeren die iets willen 

organiseren voor andere jongeren in Beveren zouden ongeacht of ze tot een jeugdbeweging 

horen, gesteund moeten worden in hun project.  

Hoe we niet georganiseerde jeugd betrokken hebben 
In de zomer organiseerden we een eerste bevraging bij jongeren op Beveren Festivalt en op sociale 

media. We vroegen hen wat ze belangrijk vinden bij de organisatie van een evenement en gaven 

hen daarbij  4 keuzemogelijkheden:  

 Professionele security zou verplicht moeten zijn op elk evenement. 

 Het gamma aan non-alcoholische dranken moet op evenementen uitgebreider zijn. 

 Een evenement organiseren kost me te veel, maar met subsidies zou ik het wel doen. 

 Er moet een regelgeving komen rond ecologisch fuifklimaat in Beveren. 



We legden de resultaten van de bevragingen samen. Daaruit bleek dat jongeren het meeste belang 

hechten aan financiële ondersteuning bij evenementen. 

Het tweede moment waarop we de mening van jongeren willen kennen, was op onze JRBrrr 

winterbar. Tijdens het evenement stelden we de jongeren vragen rond het organiseren van een 

project. Een greep uit de vragen die we stelden: ‘Wat voor evenement zou je organiseren?’ ‘Wat 

zijn mogelijke obstakels die je tegenhouden om dit te doen?’ ‘Waar kan de gemeente of 

jeugddienst jou in ondersteunen ?’.  

De jongeren gaven hierbij aan dat ze ideeën hebben over mogelijke evenementen maar dat op 

verschillende vlakken extra ondersteuning goed van pas kan komen. Zo weten de jongeren niet 

waar ze al het nodige materiaal kunnen uitlenen. Tevens beschikken ze vaak niet over genoeg 

financiële middelen om eerste reserveringen te maken. 

De huidige projectsubsidie is enkel van toepassing voor georganiseerde jeugd zoals een 

jeugdvereniging. Dit kwam tijdens de bevraging meerdere malen naar boven. Onderstaande 

uitspraak vat de kern van dit advies samen:   

 “Als we samen met vriendinnen die niet in de scouts zitten iets groots willen organiseren, kunnen we 

dat niet doen. Er is nergens een mogelijkheid om materiaal te lenen zonder dat je een officiële 

vereniging bent.” 

Waarop we ons gebaseerd hebben 
Na de bevragingen binnen de eigen gemeente, richtten we onze aandacht op de andere steden en 

gemeenten in Vlaanderen. We onderzochten op welke manier zij ondersteuning bieden aan 

organiserende jongeren.  Uit dat onderzoek bleek dat veel steden al beschikken over een 

projectsubsidie voor niet georganiseerde jeugd. Afhankelijk van de gemeente is de subsidie al dan 

niet gelijk aan de projectsubsidie voor jeugdverenigingen. We merkten dat de gemeenten naast 

financiële ondersteuning ook materiële ondersteuning aanbieden. De organiserende jongeren 

kunnen voor hun project gebruik maken van de gemeentelijke uitleendiensten. Vaak is dit gratis. 

Zo niet, wordt er een verlaagd tarief voorzien. 

Ons voorstel is dan ook  de andere gemeenten als voorbeeld te nemen en de huidige 

projectsubsidie en uitleendiensten open te trekken naar niet georganiseerde jeugd.  

Het advies 
Als bijlage sturen we u het voorstel omtrent een nieuw subsidiereglement voor de projectsubsidie. 

Er zijn twee belangrijke inhoudelijke wijzigingen. De eerste wijziging is de uitbreiding naar niet-

georganiseerde jeugd als mogelijke aanvragers. De tweede wijziging is het beperken van het 

aantal keer dat er voor een evenement een subsidie wordt aangevraagd. Deze twee wijzigingen 

samen zorgen ervoor dat vooral nieuwe evenementen ondersteund worden. Zo hopen we dat 

meer jongeren de stap zetten om een project te organiseren voor de Beverse jeugd.  

Daarnaast stellen we ook voor om de gemeentelijke uitleendiensten toegankelijker te maken voor 

niet georganiseerde jeugd. Op welke manier dit georganiseerd kan worden, overleggen we graag 

met de betrokken diensten .  

Verder is het uiteraard ook belangrijk om dit alles duidelijk over te brengen naar de jongeren. Een 

brochure waarin duidelijk vermeld staat wat bij welke diensten verkregen kan worden, is dus 

belangrijk om de jongeren te informeren. 


