AV Jeugdraad (14/02/2021)
1. Agenda:







Verkiezing Stan
Advies projectsubsidies
Brainstorm diversiteit
Samen studeren
Brainstorm co co corona
VARIA

2. Verkiezing Stan
Hoezee! Stan is een nieuw lid van de Jeugdraad!

3. Advies projectsubsidies
Dit is een vraag vanuit stad Roeselare. Dieter licht deze nog eens toe.
Projectsubsidies met oog op jeugd.

 Maakt niet uit wie je bent, maar wat je doet.


 Aantal criteria die eraan gekoppeld zijn
 Je krijgt een aantal sterren en wordt geplaatst in een categorie
 Die categorieën zijn niet gelijk:

 Voucher = waardebon die je kan gebruiken om in te ruilen voor zaken die de stad
aanbied (vb nadars, etc).
 Website jeugdpagina: jeugd.roeselare.be/projecten
BRAINSTORM:
Post its kan je online aanvullen tot 1 maart, denk hier gerust nog eens over na

4. Brainstorm diversiteit
Verdeling in 4 groepen en we schuiven door: kansarmoede, diverse ledenwerving en
psychische stoornissen.
DIVERSE LEDENWERVING (GROEP MAUVE EN MARJOLEINE):
Hoe werf je diverse leden aan?
Er is een groot vermoeden dat het niet aan jeugdbeweging zelf ligt, dit is de keuze van de
kinderen zelf. Het valt wel op dat het bijna altijd “blanken” zijn.
Deniza licht toe: “Niet altijd toegankelijk, we denken aan sommige andere culturen, dit
kennen ze daar niet en zou het heel moeilijk zijn om vanuit hun geloof daaraan mee te
doen. Het ligt wrs niet aan de bekendheid van de jeugdbewegingen in Roeselare. Ze
vinden het soms raar om vuil te worden. Of ouders kennen het niet en zien het belang er
niet van in.”
Ze zouden het graag aanpakken, sommige hebben een werkgroep opgestart. Het is nu
wel heel wat moeilijker binnen corona. Dit is wel volop nog in ontwikkeling.

Contacten hiervoor: Emma Decrock en Deniza Miftari (deniza.miftari@arhus.be)
DEELNEMERS MET AANDACHT:
-

-

Jeugdverenigingen staan zeker open naar kinderen met beperkingen open, scouts
hebben hiervoor aparte afdeling: akabe
Opmerking: oppassen dat leiding niet opgebrand wordt, door extra werk dat dit vergt. Bij
de scouts zijn er bepaalde leden die niet willen deelnemen aan akabe maar wel aan de
gewone werking, wat dan met ouders die niet willen dat kinderen bij akabe gaan?
Voorbeeld: Bij een chiro is er een persoon van 30 jaar met mentale achterstand, gaat
mee met kindjes van 5e-6e leerjaar, verloopt heel goed, niet veel speciale aanpassingen.
Tips Emma voor personen met ASS: maak dingen voorspelbaarder, laat het op voorhand
weten als er een speciale dag/activiteit is.
Tips bij woedeaanvallen: personen niet aanraken, rust geven

Kansarmoede:
- Vaak een kist met oude uniformen en dergelijke ter beschikking
- Kampprijs wordt deels gedekt door Scouts nationaal (Scouts)
- Algemeen veel steun vanuit koepels
- Weinig vrijetijdspassen, wel heel afhankelijk van jeugdbeweging.
- Rotary wil ook projecten steunen

5. Samen studeren
Afgelopen periode is heel goed verlopen, enkel problemen met de inschrijvingen. De
volgende periode gaan we opnieuw werken met wachtlijsten en niet meer wisselen.
Naar het einde schreven zich veel in maar kwamen niet meer, dit is wel jammer! Dit kan
natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het is een drempel om uit te schrijven en dit weten we
ook wel.
Meer info via onze kanalen volgt!

6. Brainstorm co co corona
Hoe worden activiteiten georganiseerd met een stuk of 10p?
 Google forms wordt gestuurd naar ouders met alle data voor paar weken ver; op welke
data ze zouden aanwezig zijn. Voorkeur voor vriendje(s) voor een bubbel te vormen.
Er waren veel inschrijvingen dus hebben ze opgesplitst in ochtend- en middagactiviteit.
Qua plaats en tijd was dit beste optie. Diegene die dit niet zagen zitten van de leiding,
hebben ze vervangen door oud-leiding of leiding in wording.
TIP: werk met bubbels maar ook met leeftijden die bij elkaar liggen.
 KSA: registratiesysteem: ze spreken op verschillende locaties af. Ze zien het niet zitten
om dit verder te doen en al zeker niet om kampen zo te organiseren. Eventueel lln van
verschillende scholen bij elkaar steken? Rekening houden met vrienden?
 KAMPEN ZO ORGANISEREN?
Bij de meeste is praktisch de moeilijkheid: we denken aan sanitair/slaapzalen; dit is bijna
al niet mogelijk.
Toiletten zorgen voor groot probleem, budget is er ook niet om externe toiletten bij te
plaatsen. Veel budget wordt al gebruikt voor ontsmettingsmiddel.

We zouden kunnen kijken om een groepsaankoop te organiseren!

7. VARIA


REUZEN IN KOERS
We zijn een reus aan het bouwen, ze willen een educatief project eraan hangen.
Tegen zomervakantie kunnen ze aan de slag gaan om reuzenhoofden te maken. Dit
kunnen ze dan tentoon stellen in KOERS. Ze krijgen een startpakket (juiste ballonnen,
poeder om lijm te maken,…).
Belevingstraject voor kinderen en tieners (escape room); gratis activiteiten.
KOERSMUSEUM@ROESELARE.BE voor vragen of info.



COOKIES, COFFEE & CULTURE
Jongeren met een passie voor ondernemen; deadline om in te schrijven in
14/02/2021



VERZOEKJES OP RADIO BINGO
Op zondagnamiddag kunnen al jullie verzoekjes gespeeld worden!



KALENDER
Indien er nog activiteiten of verkoop punten zijn, laat het zeker weten aan Sam!

