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Voorwoord
Beste lezer,
dit is de verantwoordingsnota 2013 van het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 voor de
gemeente Affligem. Zowel de jeugddienst als de jeugdraad hebben initiatieven genomen
om dit jaar voor de jeugd van Affligem boeiend en leerrijk te maken. Alle details vindt
u verder in dit document.
In het voorbije werkjaar werd
hard gewerkt om alle doelstellingen uit het
jeugdbeleidsplan te behalen. In de drie jaar na de opstelling van dit plan zijn de noden
van de jeugd en de gemeente natuurlijk wel gewijzigd. Zo heeft de jeugdraad op 8
februari 2013 officieel beslist een repetitieruimte te (laten) plaatsen, maar onderzoekt
een stabiliteitsingenieur op moment van dit schrijven nog of de locatie wel geschikt is.
De idee om jeugdverenigingen educatief materiaal te laten ontlenen uit de bibliotheek
kan slechts gebeuren indien het aanbod volledig op punt staat.
Elke doelstelling die in 2010 vooropgesteld was, vindt u in dit document terug. Maar het
getuigt van realiteitszin en aanpassingsvermogen dat sommige van deze doelstellingen
enigszins anders uitgewerkt werden. Alle details zijn steeds per doelstelling uitgewerkt.
Dat zoveel gerealiseerd werd in 2013, is volledig te danken aan de jongeren van onze
gemeente. Vooral de leden van de jeugdraad blijven enthousiaste voorvechters en staan
open voor eerlijke communicatie. Als jeugdconsulent heb ik het ongelooflijke voorrecht
om met hen op zoek te gaan naar de juiste uitdagingen en een realiseerbare aanpak.
Enerzijds werden, net zoals de vorige jaren, vanuit het bestuur de basissubsidies en de
-diensten naar de jeugd opnieuw verzekerd.
Anderzijds werd het startschot gegeven voor een aantal nieuwe initiatieven die
gedurende de komende jaren verder uitgewerkt kunnen worden.
Uiteraard werd vooral aandacht besteed aan de prioriteiten die door de Vlaamse
Overheid werden opgesteld: brandveiligheid en jongerencultuur. Een woord van dank is
dus zeker op zijn plaats voor de Sector Jeugd. Zonder de subsidies en de prioriteiten zou
misschien niet de aandacht besteed worden die deze onderwerpen verdienen.
Wie zeker ook een plaatsje verdient in dit voorwoord is de nieuwe burgemeester en
tevens schepen van jeugd, Walter De Donder. Hoewel hij vroeger als burgemeester
reeds oog had voor de noden van jeugd, hebben we er nu ook een betrokken schepen bij.
Met de nodige dossierkennis, een gezonde dosis relativeringsvermogen en een duidelijk
doel voor ogen. Vooral de jeugdinfrastructuur zal er de komende jaren wel bij varen.
Ondertussen is gebleken dat de noden van kinderen en jongen hun plaatsje hebben
gekregen in het globale meerjarenplan van de gemeente. Vanaf 2014 zal een
verantwoording als deze enkel nog geschiedenis zijn. Maar het voorstel tot budget is
goedgekeurd, de doelstellingen liggen vast, er is een team “vrije tijd” ontstaan. En
zowel jeugdconsulent als jeugdraad hebben er zin in. De toekomst is veelbelovend…
Nele De Schouwer
jeugdconsulent
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Inleiding
Leeswijzer
Dit is de derde en laatste verantwoordingsnota van het jeugdbeleidsplan 2011-2013. Dit
document is een instrument dat voortkomt uit aanpassingen aan het decreet van 14 februari
2003 houdende de ondersteuning en stimulering van het (inter)gemeentelijk en provinciaal
jeugd(werk)beleid en het nieuwe decreet van 6 juli 2012. Deze nota beschrijft op welke wijze
de doelstellingen uit bovenstaande JBP in 2012 (al dan niet) zijn uitgevoerd, zowel
inhoudelijk als op financieel vlak.
Specifiek van toepassing is het uitvoeringsbesluit van 20 december 2012 bij bovenvernoemd
decreet. Dit besluit schrijft voor dat de verantwoordingsnota moet bestaan uit een verklaring
van het College van Burgemeester en Schepenen waarin wordt gesteld dat het
jeugdbeleidsplan in het desbetreffende jaar (2013) werd uitgevoerd zoals gepland en een
argumentatie bij de doelstellingen van het plan die anders of niet werden uitgevoerd, inclusief
een uitgebreid financieel overzicht.
Zoals u zal merken, zijn beide documenten naast elkaar te bekijken. Voor elke doelstelling
werden de concrete acties onder de loep genomen, uitgeschreven en waar nodig verantwoord
waarom ze niet werden uitgevoerd. Daarnaast is de begroting voor 2013 vermeld en post van
uitgave.
In het financiële luik staan de uitgegeven bedragen vermeld, samen met een plaatsing binnen
verschillende begrotingsjaren. De kleurencode op het nummer van de doelstelling bepaalt de
mate van uitvoering: blauw is volledig uitgevoerd, oranje betekent dat de doelstelling in
uitvoering is, rood betekent dat de doelstelling niet behaald werd.
Bij deze verantwoordingsnota hoort ook een uitgebreid financieel overzicht met alle
detailuitgaven. Dat is op eenvoudig verzoek te verkrijgen op de jeugddienst:
jeugd@affligem.be of 0472-37 58 28
Subsidiabele uitgaven werden voorzien van een kleur per sector: Voor jeugdwerkondersteuning werd in 2013 een totaalbedrag van ongeveer 73.100 euro gespendeerd. Het grootste
deel van dit budget gaat naar de vergoeding van speelpleinanimatoren.
Voor de prioriteit brandveiligheid van jeugdlokalen werd iets meer dan 8000 euro
gespendeerd en voor de prioriteit jongerencultuur ongeveer 8500 euro.

Deze verantwoordingsnota werd zo duidelijk en gestructureerd mogelijk opgesteld. Mocht er
toch iets beter kunnen, neem dan gerust contact op met de jeugddienst.
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Hoofdstuk I jeugdwerkbeleid
Affligem beschikt over 4 erkende jeugdbewegingen. Daarnaast zijn ook nog de volgende initiatieven erkend: het jeugdhuis Avilo, een
dynamische animatorenploeg die zich inzet voor de vakantiewerking en de jeugdafdelingen van de volksdans en de fanfare. Deze verenigingen
hebben allen een eigen, unieke werking, maar werden via de jeugdraad betrokken bij het ontwerpen van het jeugdbeleidsplan.
De opmerkingen en verlanglijstjes van de jeugdverenigingen werden door de stuurgroep vertaald in concrete doelstellingen.

Gemeentelijke ondersteuning van verenigingen
Financiële ondersteuning
Strategisch 1.

De gemeente blijft het jeugdwerk financieel ondersteunen.

Operationeel 1.1. De gemeente kent jaarlijks subsidies toe aan het jeugdwerk. Hiervoor moeten de begunstigden een aanvraag indienen.
De voorwaarden voor subsidiëring en de precieze bedragen worden vastgelegd in het subsidiereglement.
Actie 1.1.1. Elke jeugdvereniging die de aanvraag
reglementair invult krijgt een
werkingssubsidie. Deze subsidie wordt
berekend op basis van een puntensysteem,
vastgelegd in het subsidiereglement.
Actie 1.1.2. Elk lid van een jeugdvereniging, dat
reglementair een aanvraag invult, heeft
recht op een subsidie voor kadervorming
indien de voorwaarden in orde zijn.

Verantwoording
Net zoals de voorbije jaren werden de
werkingsubsidies uitgekeerd op basis van het
aantal leden, het aantal mensen in leiding met een
attest en het aantal activiteiten. Alle verenigingen
hebben dit jaar een correct dossier ingevuld.
Net zoals de voorbije jaren werd dit bedrag
volledig opgebruikt, zelfs overschreden. Twee
aanvragen werden uitgesteld tot in 2014. In het
voorstel tot aanpassing subsidiereglement in het
bedrag voor kadervorming verhoogd van 2 100
euro tot 2 600 euro per jaar.
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Raming 2013

Artikelnummer

€ 5 250

76108/332-03

€ 2 100

76109/332-03

PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR
Actie 1.1.3. Elke jeugdvereniging die de aanvraag
reglementair invult, heeft recht op een
projectsubsidie, volgens de voorwaarden.

Actie 1.1.4.

Actie 1.1.5.

Verantwoording
In 2013 organiseerde een groep jongeren tijdens
de paasvakantie een musical voor kinderen. Er
namen 40 kinderen aan deel. Zowel decor,
muziek, kostuums, attributen en regie werden door
de jongeren zelf ontworpen en uitgevoerd. Zowel
ouders als organisatoren waren tevreden. Ondanks
begeleiding van de jeugddienst was dit project
echter zwaar verlieslatend. De evaluatie van het
project werd dan ook in detail besproken op de
jeugdraden van 31/05/2013 en 13/09/2013. Een
tweede projectaanvraag voor een hiphopavond in
het jeugdhuis werd niet verder opgevolgd. Het
resterende bedrag kon daardoor geïnvesteerd
worden in doelstelling 1.1.5.
De Affligemse speelpleinwerking heeft
Het subsidiebedrag werd volledig aan het
recht op een subsidiebedrag voor
speelplein besteedt.
werkingskosten, indien de aanvraag
Dit bedrag wordt door de speelpleinwerking
correct werd ingevuld en de voorwaarden gebruikt om kleine aankopen te doen die niet met
in orde zijn. De werkingskosten worden
een bestelbon aan te kopen zijn en als
vermeerderd met € 1500, die afgaan van tegemoetkoming bij deelname van animatoren aan
het budget 761/332-02 subsidie
jaaractiviteiten.
monitoren.
De jeugdraad heeft het recht om elk jaar
De eerste prioriteit van de jeugdraad lag bij de
belangrijke items aan te halen en daar
verbetering van brandveiligheid. Daarom werd
subsidies voor te krijgen. Dit dient om de opnieuw een cursus brandbestrijding
acute “leemten” binnen het budget voor
georganiseerd. De jeugdraad schreef hiervoor twee
jeugdwerk op te vangen. Hiervoor dienen personen per jeugdvereniging in. Dit jaar werd
dossiers binnengebracht te worden bij de deze cursus gecombineerd. Zie ook doelstelling
jeugddienst.
4.1.6 voor verder informatie.
Het kan hier gaan om een activiteit in het Er werden verschillende grote projecten ingediend
kader van een groter project van de
rond brandveiligheid aan lokalen. Daarom werd
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Raming 2013

Artikelnummer

€ 3 150

76102/332-03

€ 2 550

76101/332-03

€ 3 150

76107/332-03

Actie 1.1.6.

Actie 1.1.7.

gemeente of het investeren in lokalen die
afgebrand zijn.

het budget van deze doelstelling gecombineerd
met doelstelling 1.1.9. Bovendien werd door het
dagelijks bestuur van de jeugdraad voorgesteld om
een deel van het kampvervoer en de schade die
geleden werd door jeugdverenigingen in de storm
op kamp te vergoeden. Het college is akkoord
gegaan met dit voorstel.

De jeugdraad heeft recht op een
subsidiebedrag voor werkingskosten,
indien de aanvraag correct werd ingevuld
en de voorwaarden vervult zijn.

De jeugdraad diende de aanvraag dit jaar tijdig in
en heeft meegewerkt aan de Buitenspeeldag en de
tieneractiviteiten. Er werden algemene
vergaderingen georganiseerd op 8 februari, 20
april (open jeugdraad), 31 mei, 13 september en 8
november, telkens met een hapje. Dit jaar
organiseerden de jeugdverenigingen onder impuls
van de jeugdraad een jeugddag waarop ze voor
elkaar spelen hebben ontworpen. De doelgroep
was de leiding, niet de leden. Deze dag werd door
alle deelnemers als positief ervaren.
Het subsidiebedrag werd volledig aan het
jeugdhuis besteedt. Hiervoor hebben ze
verschillende activiteiten georganiseerd: onder
andere een beurscafé, hiphopavond, stand-up
comedy, cocktailavond, kickeravond, après-ski,
camping cosmos, karaoke…
Het jeugdhuis is een platvorm voor beginnende
groepjes (Silent Reason, rapgroepje…)
Vanaf dit jaar moest het jeugdhuis de eigen
nutsvoorzieningen betalen.

Het jeugdhuis heeft recht op een
subsidiebedrag voor werkingskosten,
indien de aanvraag correct werd ingevuld
en de voorwaarden vervult zijn.
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€ 1 050

76106/332-03

€ 1 120

76105/332-03

Verantwoording
Actie 1.1.8. Verenigingen voor amateuristische kunst, Het bedrag werd, net zoals vorig jaar, verdeeld
die een jeugdafdeling oprichten of
over de drie jeugd-afdelingen van amateurkunst
bezitten, hebben recht op een
die Affligem rijk is.
subsidiebedrag voor werkingskosten.
PRIORITEIT BRANDVEILIGHEID
Actie 1.1.9. De jeugdraad heeft recht op een
De subsidies voor infrastructuur werden gebruikt
subsidie voor “jeugdwerkom de brandveiligheid van de lokalen te verhogen.
infrastructuur”. Hiervoor dienen de
In opvolging van de nooddeur aan de chirolokalen
jeugdverenigingen hun dossier binnen
werd een buitenbrandtrap geplaatst. In het nieuwe
te brengen op de jeugddienst. Het
KAJ lokaal werd de vergaderzolder bekleed met
advies van jeugdraad en jeugddienst
brandwerende gyprocplaten. Ook de scouts van
wordt dan met het dossier aan het
Teralfene is eindelijk kunnen starten met het
gemeentebestuur voorgelegd.
opwaarderen van hun lokalen. De eerste stap was
het installeren van dubbele beglazing.
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Raming 2013

Artikelnummer

€ 500

76103/322-03

€ 3 630

76104/332-03

Operationeel 1.2.

Actie 1.2.1.

Actie 1.2.2.

Actie 1.2.3.

De gemeente draagt jaarlijks alle kosten voor de Affligemse speelpleinwerking.

Uitbetaling van de lonen volgens de
reglementering die werd goedgekeurd
door de gemeenteraad.

Aankoop materiaal voor de opbouw van
het decor, voor de werking zelf en de
jaaractiviteiten van de animatoren.

Verzekering voor kinderen en animators

Verantwoording
De lonen zijn uitbetaald volgens de
reglementering die in de gemeenteraad
werd goedgekeurd. Het systeem van
lonen/vrijwilligersvergoeding werp zijn
vruchten af. Elk jaar melden zich nieuwe
animatoren aan terwijl de meer ervaren
animatoren zich ook blijven inzetten. Op
vraag van de animatoren zelf werd de grens
om een volwaardig loon te krijgen
verschoven van vier naar acht weken
ervaring. Dit om een nieuwe animator de
kans te geven om zichzelf het jaar na de
stage zonder begeleiding te bewijzen.
Het thema dit jaar was “cowboys en
indianen”. De stuurgroep van het speelplein
beheerde het budget dit jaar wat strikter om
er achter te komen welk bedrag
noodzakelijk is en waar bespaard zou
kunnen worden. Zo werd de aankoop van tshirts en pulls voor de animatoren
herbekeken. Zij kozen er wel voor om de
uitstappen te behouden (dit jaar
Boudewijnpark en Bokrijk). Na de zomer
werd het systeem van de weekkassa’s
geëvalueerd en positief bevonden.
In 2013 waren er geen zware ongevallen.

Affligem –verantwoordingsnota 2013 jeugdbeleidsplan 2011-2013 p 8

Raming 2013

Artikelnummer

€ 30 000

761/122-48

€ 4 000

761/124-02

€ 600

761/117-01

Actie 1.2.4.

Actie 1.2.5.

Actie 1.2.6.

Administratiekosten

Speelplein maakt gratis gebruik van de
cultuurzaal, een deel van de grote hal en
de omliggende terreinen.

Het lidmaatschap bij VDS

De kosten voor papier voor mailings,
verzendingskosten, mappen, … werden in
het algemene budget opgenomen.
Net zoals de voorbije jaren kon het
speelplein hiervan gebruik maken. De
locatie voor het zwembadje op het grasveld
aan de wielerpiste moet wel herbekeken
worden om het gras te sparen. Misschien
kan de plaatsing van de zandbak mee in
deze evaluatie opgenomen worden.
Het lidmaatschap werd betaald.

€ 1 200

761/123-02

/

€ 250

76101/332-01

Logistieke ondersteuning
Strategisch 2.
Operationeel 2.1.

Actie 2.1.1.

Actie 2.1.2.

De gemeente blijft het jeugdwerk logistiek ondersteunen.
Jeugdverenigingen kunnen beroep doen op het materiaal en gemeentepersoneel volgens de voorwaarden van het
subsidiereglement.

De jeugdbewegingen en de
animatorwerking kunnen twee keer
per jaar gratis nadarafsluitingen en
podiumelementen ontlenen. De
voorwaarden voor aanvraag en
gebruik zijn vervat in het
evenementenloket.
Elke jeugdvereniging kan twee
keer per jaar beroep doen op de
diensten van maximaal twee
werklieden en het materiaal

Verantwoording
Voor het speelplein werden tijdens de zomer
onafgebroken 20 podiumelementen voorzien
en nadarhekken voor het veilig afsluiten van
de speelruimte. Verder hebben de scouts
opnieuw dranghekken gevraagd voor hun
Pajottenfeesten. KAJ hebben begin augustus
nadars en podium nodig en scouts Ter Alwina
in september voor de zotsfeesten.
De werklieden werden enkel bij
jeugdevenementen aangesproken. Verder
werd dit jaar geen officiële aanvraag
ingediend.

Affligem –verantwoordingsnota 2013 jeugdbeleidsplan 2011-2013 p 9

Raming 2013

/

/

Artikelnummer

Actie 2.1.3.

Bij bivakken en kampen van de
jeugdbewegingen zorgt de
gemeente voor gratis vervoer van
het kampmateriaal.

Actie 2.1.4.

Alle jeugdbewegingen krijgen
jaarlijks 50 gratis huisvuilstickers
en 25 pmd zakken

Actie 2.1.5.

De administratiekosten voor de
fiscale attesten worden door het
gemeentebestuur gedragen.

Actie 2.1.6.

Het secretariaat van de jeugdraad
wordt, indien nodig, door de
jeugdconsulent verzorgd.

Actie 2.1.7.

De jeugdverenigingen krijgen
logistieke steun (informatie en
begeleiding) van de jeugdconsulent
bij het organiseren van activiteiten
en kampen, opstarten van een
nieuwe jeugdvereniging of
jeugdafdeling, oplossen van
problemen met andere actoren.

Verantwoording
Raming 2013
Wegens het wegvallen van Jan De Nul als
kampvervoer heeft de jeugddienst samen met
de werkleider verschillende oplossingen
/
onderzocht om het kampmateriaal op locatie
te krijgen. De werklieden hebben dit jaar
hierdoor meermaals gereden.
Dit was het laatste jaar dat jeugdbewegingen
hiervan gebruik konden maken. Vanaf 2014
verandert Affligem van intercommunale. Het
gemeentebestuur wil uitgaan van het principe
€ 500
‘de vervuiler betaalt’. Dit geldt ook voor
jeugdverenigingen en werd gecommuniceerd
op de jeugdraad van 8 november.
/
Er is overleg met de ontwerper van het
inschrijvingssysteem voor het speelplein om
de fiscale attesten door de gebruiker thuis te
laten afdrukken. Dit kan echter pas na grondig
herschrijven van het programma en stond in
2013 nog niet op punt.
De jeugdconsulent maakt de verslagen van de
AV. Via de algemene vergaderingen en de
/
Facebookgroep worden administratieve taken
aan de jeugdconsulent meegedeeld.
De jeugdconsulent heeft ondersteuning
geboden op de jeugddag, bij het vervoer naar
de kampen en bij het verwerken van de
geleden schade op kamp. De nieuwe
/
groepsleiders werden op de hoogte gesteld van
de te verkrijgen subsidies, het nut van de
jeugdraad en het materiaal dat ter beschikking
is van jeugdverenigingen.
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Artikelnummer

Actie 2.1.8.

De animatorwerking kan gratis
gebruik maken van de
gemeentelijke infrastructuur voor
jaaractiviteiten (Tistaertzaal,
sportzaal, cultuurzaal) mits
beschikbaar.

Verantwoording
De animatoren hebben hier gebruik van
gemaakt voor de selectiedag van nieuwe
animatoren en evaluatievergaderingen.
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Raming 2013

/

Artikelnummer

Communicatieve ondersteuning
Strategisch 3.

Operationeel 3.1.

Actie 3.1.4.

Alle Affligemse verenigingen hebben recht op informatie over de communicatie met de werking van de gemeente en
haar diensten en de verenigingen die actief zijn binnen de gemeente.
De jeugdraad is al enkele jaren aan verandering en vernieuwing toe. Tegen 2013 moet de nieuwe structuur vlot draaien,
werkzaam en evalueerbaar zijn.

Verantwoording
Aandacht voor de verjonging
Er werden op alle activiteiten van jeugdraad
van de jeugdraad: door acties
(Jeugddag, kindermusical, tienerwerking…) en
meer 16-18 jarigen overtuigen jeugddienst (Kermis, skatepark, buitenspeeldag…)
om deel te nemen aan de
jongeren aangesproken.
vergaderingen en liefst ook
Ook dit jaar werden nieuwjaarskaartjes verzonden
aan de activiteiten. Hen mee
aan alle 16-jarigen in de gemeente met wat ze vanaf
laten denken om vernieuwende nu wettelijk mogen + een uitnodiging voor de eerste
ideeën toe te laten.
algemene vergadering van de jeugdraad.
De communicatie tussen dagelijks bestuur en
algemene vergadering loopt intussen vlot. Het
dagelijks bestuur bereidt de algemene vergaderingen
voor en de AV beslist. Bovendien werd de
noodprocedure (alle leden worden per mail op de
hoogte gesteld en krijgen de mogelijkheid om te
reageren binnen een bepaalde termijn) dit jaar enkele
keren correct en met voldoening van alle partijen
toegepast.
De communicatie tussen DB en de gemeente verloopt
ook optimaal. De jeugddienst blijft op de hoogte van
alle vorderingen via de Facebookgroep. Een aparte
afsprakennota opstellen bleek niet nodig. De
voornaamste afspraken werden opgenomen in het
jeugdraadfundament (=statuten jeugdraad).
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Raming 2013

€ 1 000

Artikelnummer

De aanpassingen in het subsidiereglement werden
door de jeugdraad besproken op 8 februari en
definitief goedgekeurd op 8 november. De
gemeenteraad van 21 januari 2014 keurde de
wijzigingen goed.
Er zijn intussen contacten gelegd met jonge jongeren
(16-17 jaar) om deel te nemen aan de jeugdraad.
Door de strakke leiding van de voorzitter en de
versnaperingen ervaren zij de jeugdraad als
informatief genoeg om af en toe deel te nemen.

Operationeel 3.2.

Actie 3.2.5.

Actie 3.2.6.

De jeugddienst stelt vanaf 2011een overzichtskalender met alle activiteiten voor en door het jeugdwerk samen.

Nieuwe uitgave voor 2013.

Evaluatie van de eerste versie
bij jeugdverenigingen: werd
het gelezen/gebruikt?

Verantwoording
De jeugdraad beslistte om de website
www.jeugdaffligem.be te linken naar de verschillende
websites van de jeugdverenigingen. Zij houden zelf
hun eigen kalender bij. Zo blijft de informatie steeds
actueel. De activiteiten van de jeugddienst worden
ingegeven in de Uitkalender. Om de bevolking
hieraan gewoon te maken werden visitekaartjes
gedrukt met de gegevens van de jeugdraad aan de ene
en die van de jeugddienst aan de andere kant. Deze
zullen op alle activiteiten beschikbaar zijn. Het eerste
grote evenement is Affligem Kermist op 1 februari
‘14.
Resultaat evaluatie: zoals de activiteiten nu verspreid
worden, werkt. Er zal dus geen extra kalender
komen. (deze evaluatie werd reeds gedaan in 2011,
zie verantwoordingsnota)
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/

Artikelnummer

Operationeel 3.3.

Actie 3.3.5.

De jeugdraad creëert via een interne werkgroep een goede communicatie tussen verenigingen onderling, tussen de
verenigingen en de jeugdraad, en tussen de verenigingen en de gemeente.

Verantwoording
Extra acties ondernemen in
Zie verantwoordingsnota 2011: er werd geen
verband met de vorige stappen. werkgroep communicatie opgericht. Zoals reeds
vermeld in doelstelling 3.1.4 verloopt de
communicatie tussen jeugdraad en gemeente op
dit moment via de jeugdconsulent. Zij licht de
jongeren in over de te volgen procedures en volgt
op of dit lukt. Op die manier wordt de basis
gelegd voor aanvragen als volwassenen.
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Vorming
Strategisch 4.

Alle Affligemse verenigingen hebben recht op vorming, maar ook de morele plícht om hun leiding en leden te blijven
vormen, tot verbetering van de werking.

Operationeel 4.1.

De jeugddienst en jeugdraad geven vanaf 2011 meer aandacht aan vormingen voor verenigingen door minimum 1 keer
per jaar een vorming te voorzien voor de leiding van alle verenigingen samen.

Actie 4.1.5.

Actie 4.1.6.

De mogelijkheden tot interne vorming in
Affligem en omstreken verspreiden: via
internet, de jeugdgids, etc.

Organiseren van de derde vorming door
de jeugdraad, met administratieve
ondersteuning van de jeugddienst.

Verantwoording
Gezien de jeugdgids niet gemaakt werd
gebeurde de communicatie enkel via de
website van de gemeente, Affligem Gespot,
Facebook en in de jeugdraden. Maar omdat de
vraag vanuit de jeugdverenigingen zelf komt
is er niet veel publiciteit nodig vanuit de
jeugddienst.
Er werd op vraag van de jeugdverenigingen
opnieuw een cursus EHBO/ brandbestrijding
georganiseerd op 1 juli ter voorbereiding van
de kampen. De datum werd ruim op voorhand
aan de jeugdverenigingen meegedeeld.
Ditmaal werden de gemeentes Roosdaal en
Ternat in de vormingen betrokken. De
voorbereiding gebeurde door de drie
jeugddiensten samen. Door middel van een
doorschuifsysteem konden alle deelnemers
niet enkel bovenstaande vormingen, maar ook
een vorming rond alcohol –en drugspreventie
volgen. De jeugdverenigingen uit Affligem
waren het sterkst vertegenwoordigd.
Iedere deelnemer ontving een attest
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€ 750

Artikelnummer

brandbestrijding en elke deelnemende
vereniging een handboek EHBO.
Het budget voor de cursus brandbestrijding
staat onder doelstelling 1.1.5, de cursus
EHBO werd gratis gegeven door het Rode
Kruis van Affligem. Voor de cursus
drugspreventie kocht jeugddienst Affligem de
film ‘Bange Vogel’.

Operationeel 4.2.

De jeugddienst en de jeugdraad werken vanaf 2011, naast de lokalencommissie, ook aan brandveiligheid via minstens 1
activiteit of actie per jaar voor de verenigingen.

PRIORITEIT BRANDVEILIGHEID
Actie 4.2.3. Brandoefening of check van de
brandweer op locatie, aangevraagd door
de jeugdraad.

Verantwoording
Deze brandoefening vond plaats op de
Bellekoutersite. Zie doelstellingen 1.1.5
en 4.1.6. Op vraag van de jeugdraad
ontwikkelde de jeugddienst een stikker
‘Veilige jeugdbeweging 2013’, voor de
deelnemende jeugdbewegingen. Zij
ontvingen deze sticker op de jeugdraad
van september.
De check van de lokalen werd
uitgesteld omdat het RUP wijzigt vanaf
april 2014.
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Operationeel 4.3.

De jeugddienst stimuleert vanaf 2011 de samenwerking tussen de intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventiewerker en de verenigingen.

Bijkomde actie: evaluatie werking intergemeentelijke
drugs- en alcohol- preventiewerker.

Verantwoording
Het gemeentebestuur van Affligem
besliste om de samenwerking stop te
zetten. Aangezien Affligem geen
middelbare scholen heeft bleek het
geïnvesteerde bedrag (€ 8000) niet op
te wegen tegen de uitgevoerde acties
(Dizzy project, informatie over de
wetgeving). De jeugddienst neemt deze
taken over, dit gebeurde in overleg met
jeugdraad en directies.
Contacten met de gemeente Ternat
blijven wel behouden.

Affligem –verantwoordingsnota 2013 jeugdbeleidsplan 2011-2013 p 17

Raming 2013

/

Artikelnummer

Diversiteit
Strategisch 5.

Alle Affligemse verenigingen moeten de kans krijgen om mee te werken aan de integratie van kinderen en jongeren die
(nog) niet tot een vereniging behoren.

Operationeel 5.1.

De jeugdraad wil tegen 2013 de voeling met 3de en vooral 4de wereld verbeteren door verenigingen aan te zetten tot
sociaal engagement.

Actie 5.1.6.

De jeugdraad evalueert of het voorziene
budget in het subsidiereglement effectief
gebruikt werd en al dan niet toereikend
was. De jeugdraad past eventueel het
reglement aan.

Verantwoording
De voorbije drie jaar werd van deze
mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Op
vraag van de jeugdraad blijft de
gemeente hier echter aandacht aan
besteden.
Vanaf mei verhuisden de
administratieve diensten van het
OCMW naar de Bellekoutersite. Samen
met de opstart van de BBC had dit tot
gevolg dat er een betere communicatie
is tussen gemeente –en OCMW
personeel. Bij alle activiteiten krijgt het
cliënteel van het OCMW de kans deel
te nemen (er worden telkens enkele
plaatsen voor hen gereserveerd).
Daarnaast worden in het
subsidieregelement vanaf 2014
bedragen voorzien die specifiek
bedoeld zijn voor MKKJ.
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Operationeel 5.2. Verenigingen worden elk jaar door de jeugdraad aangespoord om rekening te houden met het algemeen welzijn van
kinderen d.m.v. activiteiten, acties en materiaal.
Actie 3.1.1.

Dit jaar wil de jeugdraad sport
benadrukken, onder andere:
- Verenigingen aanmoedigen om eens
te gaan zwemmen.
- Samenwerking met de sportdienst in
verband met het gebruik van de
sporthal.
- De jeugddienst zal hier budget
besteden door bijvoorbeeld het
vervoer naar het zwembad of de huur
van de sporthal te betalen.

Bijkomende actie: aankoop geluidsmeter jeugdhuis.

Verantwoording
Ondanks de enthousiaste reacties van
jeugdverenigingen bij de start van het jaar
heeft geen enkele vereniging aanspraak
gemaakt op de kans om het zwemmen terug te
laten betalen. In alle groepen was zwemmen
nochtans, minstens één keer een activiteit.
De mogelijkheid om deel te nemen aan de
activiteit “sport op vrijdag” van de jeugdraad,
werd evenmin gebruikt. De jeugddienst heeft
in nauwe samenwerking met de dienst sport,
actief reclame gemaakt voor activiteiten waar
jeugdverenigingen aan konden deelnemen,
onder andere jeugdsportival, zeesportdag,
avonturensportdag… Hier waren wel
jeugdverenigingen op aanwezig.
Verder werd op aanraden van de sportdienst
vooral ingezet op bewegen. In dat kader kocht
de gemeente fietsrekken aan om verenigingen
te stimuleren zich zelfs met leden al fietsend
te verplaatsen binnen de gemeente.
Het gemeentebestuur is ingegaan op de vraag
van het jeugdhuis om naar aanleiding van de
nieuwe wetgeving rond elektronisch
versterkte muziek een geluidsmeter aan te
kopen. Dit is gebeurd via de samenaankoop
van de provincie en gesubsidieerd.
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Operationeel 5.3.

Actie 5.3.3.

Met de jeugdraad zelf minimaal 1 maal per jaar activiteiten blijven organiseren, overkoepelend voor alle
jeugdverenigingen, zowel vormend als ontspannend.

Minstens één teambuildingactiviteit, die
door de jeugdraad bepaald en
georganiseerd wordt.

Verantwoording
De jeugdraad koos dit jaar bewust voor
een low-budget activiteit. Elke
jeugdvereniging werd uitgedaagd een
spel te maken voor de andere
verenigingen. Er werd een tijdsschema
opgesteld en afgesloten met een
barbecue. Volgens een puntensysteem
konden verenigingen op deze jeugddag
een activiteit voor tien personen winnen
in het avonturenpark van Durbuy.
Dankzij hun onderlinge netwerk telde
de groep van de KAJ op het einde van
de dag het grootste aantal deelnemers.
Zij hebben deze uitdaging gewonnen.

Affligem –verantwoordingsnota 2013 jeugdbeleidsplan 2011-2013 p 20

Raming 2013

€ 1000

Artikelnummer

Infrastructuur
Strategisch 6.
Operationeel 6.1.
Actie 6.1.5.

Alle Affligemse verenigingen hebben recht op infrastructuur die stevig, (brand)veilig en leefbaar is.
De jeugddienst zorgt tegen 2013 voor een uitleendienst van duurzame gebruiksvoorwerpen.

Evaluatie van het
uitleenreglement en eventuele
aanpassingen door de
jeugddienst.

Verantwoording
Zoals vermeld in de verantwoordingsnota 2012 is er
geen uitleenreglement, maar de koffers worden ter
goeder trouw uitgeleend. Bij elke ontlening worden
materialen niet of gebroken teruggegeven. Het gaat
dan vooral om verbruiksmaterialen. Vanaf 2014 wordt
gezocht naar een systeem om dit beter op te volgen.

Raming 2013

Artikelnummer

-

Operationeel 6.2. De jeugddienst en de jeugdraad werken vanaf 2011 samen om de toestand van jeugdlokalen meetbaar te verbeteren.
PRIORITEIT BRANDVEILIGHEID
Verantwoording
Raming 2013
Artikelnummer
Actie 6.2.7. Verderzetting van het
De KAJ wilde een buitentrap laten plaatsen maar
stappenplan.
voorlopig is het geen prioriteit. De andere
jeugdbewegingen dienen te wachten op het RUP dat in
april 2014 hopelijk goedgekeurd wordt. Pas daarna
kunnen zij structurele wijzigingen aanbrengen aan hun
lokalen. De burgemeester (schepen van jeugd) is
begaan met deze problematiek en houdt de
€ 6000
jeugdverenigingen via de jeugddienst op de hoogte van
de ondernomen stappen.
Desondanks investeerde de scouts van Teralfene toch
reeds in nieuwe beglazing (zie doelstelling 1.1.9). Het
bedrag voor deze doelstelling werd door het
gemeentebestuur niet voorzien in 2013 maar
opgenomen in de meerjarenplanning.
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Hoofdstuk II Jeugdbeleid
Kinderen en jongeren die geen deel uitmaken van een jeugdvereniging, hebben ook recht op ondersteuning vanuit de gemeente. Daarom is in dit
jeugdbeleidsplan een apart hoofdstuk opgenomen om de niet-verenigde jongeren ook de juiste impulsen en activiteiten aan te bieden.

Gemeentelijke ondersteuning
Financieel en logistiek
Strategisch 7.

De gemeente blijft de Affligemse jeugd financieel en logistiek ondersteunen.

Operationeel 7.1.
Actie 7.1.1.

De gemeente blijft een aantal ondersteuningen bieden aan de jeugd.

Verantwoording
Onderhoud van de
De jeugddienst controleert regelmatig, maar zeker
speeltoestellen: speeltoestellen die voor elke schoolvakantie, de speeltoestellen. De
beschadigd of stuk zijn worden
unieke nummering van de speeltoestellen dient beter
hersteld of vervangen. Aanvulling aangebracht te worden. De jeugddienst onderzoekt
met zitbanken waar nodig.
samen met de werkleider of de aankoop van een
graveertoestel noodzakelijk is (2014).
Aangezien er weinig kosten waren voor onderhoud
tijdens de afgelopen jaren werd dit jaar slechts € 500
voorzien. Dit bedrag werd vooral gebruikt voor
valdemping en het vervangen van één schommel.
Op 5 september ontdekte de jeugddienst bij controle
dat de palen van de klimtoren op de Bellekoutersite
aan het rotten waren. Het college beslistte om de
toren te laten verwijderen. Om budgettaire redenen
wordt geen nieuw toestel aangekocht, maar de
mogelijkheid tot avontuurlijke speelruimte wordt
door de jeugddienst wel onderzocht. De locatie zal
waarschijnlijk wijzigen naar de kant van de
cultuurzaal.
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Artikelnummer

€ 500

761/124-12

Actie 7.1.2.

Actie 7.1.3.

Actie 7.1.4.

Actie 7.1.5.

Verantwoording
Organiseren van activiteiten die in Buitenspeeldag 2013 vond plaats op 27 maart. Omdat
het verleden reeds succes hadden: de verwarring te groot was bij het gebruik van twee
buitenspeeldag, roefeldag, etc.
locaties, is in overleg met de sportdienst besloten
weer enkel domein Verbrugghen te gebruiken.
Er waren opnieuw een 300-tal kinderen aanwezig. De
jeugddienst had armbandjes met noodnummers
voorzien.
In samenspraak met de burgemeester (schepen van
jeugd) werd dit jaar geen Roefeldag georganiseerd.
De werken aan de Bellekoutersite, de verhuis van het
OCMW personeel en de opstart van de nieuwe
website zorgden voor een te strakke jaarplanning van
de jeugdconsulent. De Roefeldag zal vanaf nu tweejaarlijks plaatsvinden.
Helaas betekende dit ook dat de
opvoedingsondersteuning op een laag pitje stond.
Vanaf 2014 wordt hier opnieuw werk van gemaakt.
De gemeente organiseert nieuwe
Dit was in 2013 zeker niet nodig. De jeugdraad heeft
activiteiten indien de jeugdraad
onder andere de jeugddag georganiseerd op 20 april.
geen initiatieven neemt.
De website van de gemeente
De jeugddienst werkte mee aan de opbouw van de
wordt onderhouden en regelmatig nieuwe website www.affligem.be. Zowel qua
van de juiste informatie voorzien. structuur, vormgeving als inhoud. Zelfs nadat een
ambtenaar informatie en communicatie in dienst
kwam, bleef dit een taak van de jeugdconsulent. Het
spreekt dan ook voor zich dat de pagina’s voor jeugd
een ware metamorfose ondergingen. Op het einde
van het jaar was hier reeds informatie te vinden over
het MJP en het nieuwe subsidiereglement.
De organisatie van de speelstraten Dit jaar namen vijf straten deel. De jeugddienst moest
en het contact met de politie
echter aandringen dat de dossiers tijdig in handen van
wordt door de gemeente verzorgd. de politie/het college kwamen.
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€ 1 500

76101/124-02

€ 1 000

76102/124-02

/

/

PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR

Bijkomende actie: manoeuvreparcours

Operationeel 7.2.

Sedert de start van het project hebben reeds 27
jongeren een pas aangevraagd op de jeugddienst.
Vooral voor ouders blijkt dit project een schot in de
roos.

De jeugddienst stelt elk jaar extra materiaal ter beschikking van kinderen en jongeren via een uitleendienst, gebaseerd op de
heersende jongerenculturen.

PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR

Actie 7.2.4.

De jeugddienst houdt een bevraging bij
jongeren over de nood aan bepaald
materiaal en vult het aanbod aan.

Verantwoording
Wegens een fout werden de materialenkoffers
uit 2012 dubbel geleverd. De jeugdraad
adviseerde om de dubbels ook aan te kopen.
Het gemeentebestuur is hier op ingegaan.
Tijdens de zomermaanden konden op die
manier twee groepen tegelijk gebruik maken
van hetzelfde materiaal (één koffer op een
kamp, de andere voor een speelstraat).
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Communicatieve ondersteuning
Strategisch 8.
Operationeel 8.1.

Actie 8.1.4.

De jeugdraad zal vanaf 2011 opnieuw investeren in het online verzamelen van gegevens en verstrekken van informatie via de
website www.jeugdaffligem.be.

Updates verzorgen en bevraging
doelgroep en eventuele bijsturing.

Operationeel 8.2.

Actie 8.2.5.

Alle Affligemse kinderen en jongeren hebben recht op informatie die bij hun leefomgeving past.

Verantwoording
De jeugdconsulent stond mee aan de basis van de nieuwe
website. Zie doelstelling 7.1.4. Bevraging bij het dagelijks
bestuur van de jeugdraad leverde geen zware wijzigingen
op.

Raming 2013

Artikelnummer

-

De jeugddienst zal vanaf 2011 de eigen dienst en het gemeentehuis bij kinderen en jongeren bekend maken om de werking ervan
te promoten en de mogelijke drempelvrees bij kinderen en jongeren te verlagen door middel van een aanwezige jeugdconsulent
en informatieve gadgets.

De jeugddienst werkt, samen met
de jeugdraad een
promotiecampagne uit om
jongeren te (blijven) motiveren
om deel te nemen aan de
jeugdraad om zo het interactieve
bestuur te versterken. Dit zal
onder andere gebeuren door
middel van informatieve gadgets.
Deze promotiecampagne wordt in
2012 al gestart.

Verantwoording
Hoewel dit een actie is uit 2012 wilde de jeugdraad dit soort
van campagne voeren verderzetten. Dit jaar werden de
gadgets verder uitgedeeld, de zichtbaarheid van de
jeugdraad verhoogd op evenementen en opnieuw
nieuwjaarskaartjes naar de +16 jarigen.
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Actie 8.2.6.

Verantwoording
De website van de jeugddienst
In samenspraak met de algemene vergadering van de
wordt verkleind en die van
jeugdraad werd beslist beide websites (zowel jeugddienst als
jeugdaffligem bevat dan alle
jeugdaffligem.be) enkel te voorzien van links naar de
informatie. Rond deze wissel van websites van de verenigingen, invulformulieren, verslagen,
website wordt door de jeugddienst overzichten (vakantieopvang, speeltuintjes)…
en de jeugdraad ook een
campagne gevoerd.

Bijkomende actie: scholenbezoeken

Verantwoording
De nieuwe vorm van scholenbezoeken valt bij iedereen
(directie, klasleerkracht, leerlingen, collega’s, bestuur en
jeugdconsulent) in de smaak. Ze zullen dan ook op deze
manier verder gezet worden.
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Diversiteit
Strategisch 9.
Operationeel 9.1.

Samenwerking en communicatie tussen verschillende actoren en diensten leiden naar een breder jeugdbeleid.
De jeugdraad zal elk jaar minstens 1 activiteit organiseren, aansluitend bij de heersende mentaliteit, die openstaat voor alle
kinderen en/of jongeren van Affligem.

PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR

Actie 9.1.3.

In 2013 wordt in eerste instantie een
culturele activiteit georganiseerd voor
kinderen (6-12 jaar). De activiteit is te
bepalen en te organiseren door de
jeugdraad met administratieve
ondersteuning van de jeugddienst.

Verantwoording
Dit jaar werden verschillende culturele
projecten door de gemeente ondersteund.
Zo startten enkele jongeren een
kindermusical op (zie ook doelstelling
1.1.3). Om het thema pesten in de kijker te
zetten, boekte de gemeente twee producties:
‘Viktor en de goed gevoel machine’ en
‘Bram de OK’. Beide voorstellingen werden
in alle Affligemse basisscholen aan kleine
groepjes kinderen getoond.
Er werd echter geen geschikt stuk gevonden
voor de kleutergroepen. Daarom schreef,
regisseerde en voerde de jeugdconsulent
zelf een poppenkaststuk op. Het verhaal
werd vijf keer gebracht, in elke school.
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Operationeel 9.2.

Op vraag van de ouders organiseert de jeugddienst, samen met de jeugdraad vanaf 2011 elk jaar opvang van +12-16 jarigen
tijdens de vakanties.

PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR

Actie 9.2.3.

De jeugdraad bestelt/organiseert tijdens de
zomervakantie opvang voor de doelgroep
12 tot 16jarigen gedurende minimum 2
weken, zij het niet aaneensluitend. Deze
opvang zal activiteiten voorzien die passen
in de heersende jeugd- en jongerencultuur,
en het aanbod daar volledig op afstemmen.

Verantwoording
Vanaf januari kon de jeugddienst rekenen op
subsidies van de provincie Vlaams-Brabant voor
tienerwerking. Dit uitte zich in begeleiding vanuit
VVJ. Bij aanvang volgde de jeugdconsulent een
vorming bij Mediaraven. Op basis hiervan werd een
onderzoek opgestart tijdens de paasvakantie naar wat
tieners bezig houdt. Dit project (you pad 2013) werd
uitgedacht en uitgevoerd door de jeugddienst.
Ondanks de beperkte opkomst distilleerde de
jeugdconsulent hieruit enkele belangrijke conclusies.
Deze worden op het moment van dit schrijven
vertaald in een missie rond tienerwerking.
Concreet betekende dit een totaal andere aanpak van
communicatie, organisatie en begeleiding van de
tieneractiviteiten. Het komt er op neer dat de tieners
bijna volledige zeggenschap krijgen over hun
werking. Zowel op gebied van timing (enkel
namiddag, geen volledige week, maar wel regelmatig)
als van activiteiten (reuzestratego, sponzenpaintball,
filmnamiddag…) en organisatie (niet op voorhand
inschrijven, geen verplichte tijdstippen).
Als gevolg hiervan werd de volledige zomer –en
herfstvakantie elke dinsdag en donderdag aan
tienerwerking gedaan. Zij ontwerpen zelfs hun eigen
logo.
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Operationeel 9.3.

Actie 9.3.5.

Actie 9.3.6.

De jeugddienst voorziet een overlegplatvorm met o.a.. OCMW, politie, preventiewerker en scholen. Dit platvorm komt minstens
1 keer per jaar samen.

De jeugddienst onderneemt verdere
acties, afhankelijk van voorgaande
resultaten.

De jeugddienst onderzoekt met
bovenstaande actoren de eventuele
haalbaarheid van rampenplan of
rampoefening.

Verantwoording
Zoals eerder in deze verantwoordingsnota vermeld, is de
samenwerking met het OCMW verbeterd door de
wijziging van locatie en die met de preventiewerker niet
meer nodig.
Op 4 december organiseerde de jeugddienst in
samenwerking met het OCMW een sinterklaasfeest voor
zowel gewone burgers als OCMW-clienteel.
Op 27 juni organiseerde de preventiemedewerker in
samenwerking met de jeugddienst de Dizzyfuif. De
jeugddienst zorgde voor locatie, drank, DJ’s en
praktische afhandeling.
Het overleg met de politie gebeurt meestal informeel. Er
werd dit jaar vooral aandacht besteed aan de wetgeving
rond GAS –boetes. Maar aangezien er in Affligem geen
precedenten zijn en ook geen zware voorvallen op dit
moment, verloopt de communicatie tussen politie en
jeugd zonder incidenten. Het is dan ook niet nodig om dit
overleg te formaliseren.
De contacten met directies van de scholen gebeurt zowel
op het scholenoverleg (enkel directie) als in het LOK
(ook oudercomités). Via het Taalplein heeft de
jeugddienst bovendien hartelijke contacten met de
zorgleerkrachten.
Er werd in 2012 door de politie gevraagd om dit meer te
specificeren. Gezien de lokalen nog niet helemaal
voldoen wordt deze actie uitgesteld.
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Artikelnummer

Operationeel 9.4.

Actie 9.4.6.

Actie 9.4.7.

Evaluatie van de foldercentralisatie en
bijsturing.
Indien nodig werkt de jeugdraad acties
uit rond de ongewenste
verkeerssituaties.

Operationeel 9.5.

Actie 3.1.2.

De jeugdraad zal elk jaar blijven instaan voor een vlotte samenwerking met de (basis)scholen in de gemeente, door de foldertoestroom te centraliseren.
Verantwoording
Er is in 2011 gekozen om geen
foldercentralisatie door te voeren.
Als reactie op het advies van de jeugdraad rond
onveilige verkeerssituaties beloofde het
gemeentebestuur acties te ondernemen. Het is
dus niet nodig dat de jeugdraad reageert.

Raming 2013

Artikelnummer

/

/

De jeugdraad zal vanaf 2011 aanzet geven tot pedagogische activiteiten die georganiseerd worden door onder andere het lokaal
overleg kinderopvang en de raad voor opvoedingsondersteuning. Zij biedt hiervoor logistieke of financiële ondersteuning aan. Dat
gebeurt enkel indien de activiteiten specifiek gericht zijn op kinderen en jongeren, of deze ten goede komen.

De jeugdraad organiseert minstens 1
activiteit zelf, indien er geen enkel
initiatief werd genomen door
bovenstaande organisaties. Indien wel
initiatief genomen werd, werkt de
jeugdraad mee.

Verantwoording
Aangezien de schooltonelen rond pesten
gebruik gemaakt hebben van een educatieve
map voor zowel leerkrachten als ouders, was
het voor de jeugdraad niet nodig om een eigen
activiteit te organiseren.
Bovendien geeft de jeugddienst via de eigen
Facebookpagina regelmatig tips en tricks rond
opvoeden.
De jeugddienst stelt samen met sportdienst en
kinderopvang een jaarlijkse kalender samen
met de opvangsmogelijkheden tijdens de
vakanties.
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Artikelnummer

Operationeel 9.6.

Actie 9.6.1.

De gemeente Affligem wil een samenwerking uitbouwen met de buurgemeenten om zo een breder aanbod te bieden aan de
Affligemse jeugd.

De jeugdconsulent neemt deel aan een
vergadering met de jeugdconsulenten
van de buurgemeenten. Deze
vergadering komt minstens 1 keer per
jaar samen.

Verantwoording
In het kader van deze samenwerking is de gezamenlijke
vorming EHBO/brandbestrijding/drugs-en
alcoholpreventie tot stand gekomen. Zie doelstelling
4.1.6.

Raming 2013

Artikelnummer

/

Operationeel 9.7. De jeugdraad zal tegen 2013 minstens 1 actie ondernemen om kinderen en jongeren buiten verenigingen te integreren die niet
naar de andere activiteiten van de jeugdraad (kunnen) komen wegens financiële, fysieke of sociale moeilijkheden.
Actie 9.7.3.

Eventueel organiseren van een
geïntegreerde sportdag.

Bijkomende actie: Taalplein.

Verantwoording
Op 6-7 en 8 augustus organiseerde de gemeente mee aan
een sportkamp voor mentaal gehandicapten.
Sinds 2010 organiseert de jeugddienst een “kamp” voor
kinderen die thuis niet het Nederlands als moedertaal
hebben. In de voormiddag leren de kinderen in kleine
groepjes Nederlands.
In de namiddag werden dit jaar verschillende
activiteiten voorzien omdat de planning niet samenliep
met die van het speelplein. Dit was voor zowel de
begeleiding als de kinderen vrij zwaar.
Een kleine veertig kinderen nemen deel. Dit jaar
kwamen twee deelnemers pas uit Thailand. Dit gaat
echter voorbij aan de doelstelling van het Taalplein.
Voor deze werkpunten werden tijdens de vergadering
met de begeleiders meteen oplossingen gezocht. Het
college is met het voorstel van de begeleiders voor 2014
akkoord gegaan.
Tijdens de voorbije jaren is gebleken dat deze gezinnen
in het jaar na het Taalplein gemakkelijker de weg
vinden naar sportkampen of speelplein.
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761/122-48

Operationeel 9.8.

Het jeugdhuis profileert zich ten laatste tegen 2013 als jeugdcentrum door de soort activiteiten uit te breiden en de locatie voor
breder publiek ter beschikking te stellen.

PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR

Actie 9.8.5.

Evaluatie en eventueel bijsturen van het
stappenplan. De eerste stappen voor de
realisatie van de vergaderruimte zetten.

Bijkomende actie: samenwerking met privéinitiatieven.

Verantwoording
Op de jeugdraad van 8 februari werd beslist
om geen aparte vergaderzaal te maken voor
jeugd. Al dan niet verenigde jeugd kan
gebruik maken van de vergaderzalen in het
Bellekouter complex.
Het jeugdhuis profileert zich ondertussen als
jeugdcentrum door zowel de tienerwerking te
huisvesten, vergaderingen toe te staan buiten
de openingsuren en faciliteiten aan te bieden
bij evenementen, zowel jeugd als niet-jeugd
gericht.

Indien een persoon of een groep van
personen een activiteit organiseert waarbij
kinderen en/of jongeren de hoofddoelgroep
zijn, zal de jeugddienst in de mate van het
mogelijke dit initiatief steunen. Zo was er dit
jaar de opstart van de integratiegroep
Lisanga, de paaseirenworp in april, de
griezeltocht eind oktober en de 11 november
viering.
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Infrastructuur
Operationeel 9.9.

Actie 3.1.3.

Actie 3.1.4.

Actie 3.1.5.

Actie 3.1.6.

De jeugdraad zal er actief op toezien dat in de nieuwe bibliotheek nog voor ingebruikname rekening gehouden wordt met vragen
en behoeften van kinderen en jongeren, door voorstellen te doen en reactie te eisen.

De aankoop en display van kinder- en
jeugdboeken mee begeleiden.

Geen JIP, maar een informatiehoek
voorzien die vlot toegankelijk is (o.a. over
gezondheid).
Extra acties: ontlenen van educatief
materiaal is gratis voor de kinderen en
jongeren (wordt vereffend via de
jeugdraad).

Extra acties:
- Computerhoek voorzien met gratis
internet, maar wel onder toezicht.
- Samenwerking voor de
jeugdboekenweek

Verantwoording
De bibliothecaris at interim heeft samen met een
interieurarchitect de inkleding bepaald. Zoals
vermeld in de verantwoordingsnota 2012 werden
kinderen wel betrokken bij het ontwerp van de
voorleeshoek. Op de algemene vergadering van 21
september 2012 kreeg de jeugdraad de kans het
ontwerp aan te passen. De gekozen inkleding viel
bij jeugd echter in de smaak. Sinds mei is de
bibliotheek effectief geopend en werden de
verwachtingen waargemaakt.
In de nieuwe bibliotheek werden
internetcomputers geïnstalleerd die toegang geven
tot alle mogelijke informatie.
Het ontlenen van educatief materiaal gebeurt
voorlopig nog op de diensten jeugd, toerisme,
sport… Van zodra de werking van de bibliotheek
optimaal is, wordt dit opnieuw bekeken binnen
team Vrije Tijd.
Voor het Taalplein werd wel een aparte
bibliotheekkaart aangemaakt zodat de klasjes niet
alleen contact konden leggen en effectief genoeg
materialen ontlenen.
De computerhoek werd reeds geïnstalleerd.
De jeugdboekenweek werd georganiseerd door
personeel van de bibliotheek in samenwerking met
de scholen.
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Artikelnummer

Operationeel 10.2.

De jeugddienst en de jeugdraad overleggen vanaf 2011 intensief over de noodzaak en mogelijkheden om een skatepark te
plaatsen in de gemeente.

PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR

Bijkomende actie: voorbereiding definitief
skatepark.

Verantwoording
In navolging van de verkiezingsbelofte eind 2012 wil het
gemeentebestuur investeren in definitieve skate-toestellen.
Deze doelstelling werd opgenomen in het meerjarenplan.
Tijdens de zomer van 2013 werd bijgevolg voor de tweede
keer een tijdelijk skatepark geplaatst op de parking van de
Bellekoutersite. Net als in 2012 werd gedurende de hele
zomer gretig gebruik gemaakt van dit terrein.

Raming 2013

Artikelnummer

Operationeel 10.3. De jeugddienst en de jeugdraad overleggen vanaf 2011over de noodzaak en mogelijkheid om een repetitieruimte te voorzien
voor muziekgroepjes.
PRIORITEIT JEUGD- EN JONGERENCULTUUR

Actie 10.3.7. Er worden externen aangesproken
om de bouw/plaatsing/inrichting van
de ruimte te voltooien.

Bijkomende actie: Goe Gespeeld! Partij.

Verantwoording
Op de jeugdraad van 8 februari werd beslist een
repetitieruimte in te richten voor beginnende groepjes. Op
advies van de burgemeester (schepen van jeugd) is de
voorkeurslocatie de bovenruimte van het jeugdhuis. Gezien
de toestand van het gebouw werd voorlopig eerst opdracht
gegeven tot een stabiliteitsstudie door de dienst openbare
werken. Van zodra deze resultaten bekend zijn kunnen
verdere stappen ondernomen worden.
In juni tekenden burgemeester en secretaris het Goe
Gespeeld! charter om kinderen en jongeren ruimte te geven,
zowel fysiek als in de hoofden van volwassenen. De
jeugddienst vermeldde de acties op de website van dit
project.
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Financieel luik – uitgaven (voor detailoverzicht zie bijlage)
Doelstelling
Nr
Omschrijving

nieuw
artikel
nummer

Rekening
2010

Vorige jaren
Rekening
2011

2013
Rekening
2012

Begroting
2013

Rekening
2013

prioriteit
brandveiligheid

prioriteit
jongerencultuur

Hoofdstuk I Jeugdbeleid
Doelstelling 1.1 Uitbetaling van subsidies
1.1.1 subsidie werking jeugdverenigingen
750/6492219
€
6.586,20 €
750/6492220
€
2.095,48 €
1.1.2 subsidie kadervorming
750/6492213
€
3.150,00 €
1.1.3 subsidie projecten
750/6492212
€
1.150,00 €
1.1.4 subsidie werking speelplein
750/6492218
€
3.150,00 €
1.1.5 subsidie voorrangsregel jeugdraad
1.1.6 subsidie werking jeugdraad
750/6492217
€
1.050,00 €
1.1.7 subsidie werking jeugdhuis
750/6492216
€
1.240,00 €
750/6492214
€
500,00 €
1.1.8 subsidie werking amateurkunst
750/6492215
€
4.609,19 €
1.1.9 subsidie infrastructuur
Doelstelling 1.2 Kosten speelpleinwerking
750/6206020
€
30.415,04 €
1.2.1 speelpleinwerking lonen
€
3.826,72 €
1.2.2 speelpleinwerking aankoop materiaal 750/6010200
750/6232100
zomer en€jaarwerking
156,79 €
1.2.3 SPW verzekering (kinderen en) animatoren:
€
€
1.2.4 speelpleinwerking administratiekosten 750/6206990
€
225,00 €
1.2.6 speelpleinwerking lidmaatschap VDS 750/6492026
Doelstelling 2.1 Materiaal en werkuren gemeentepersoneel
500,00 €
2.1.4 huisvuilstickers en pmd zakken voor jeugdbewegingen€
Doelstelling 3.1 Herorganisatie van de jeugdraad
3.1.4 verjonging van de jeugdraad
€
Doelstelling 3.2 Herorganisatie van de jeugdraad - kalender
€
3.2.2 opstart eerste versie
3.2.3 data aanpassen
750/6123010
3.2.5 nieuwe uitgave voor 2013
Doelstelling 3.3 Werkgroep communicatie
€
3.3.2 herkenbaarheid verhogen
€
3.3.3 communicatie rond fuiven
750/6020000
3.3.5 extra acties
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5.250,00
3.251,58
1.373,51
2.550,00
3.150,00
1.050,00
1.120,00
500,00
3.668,18

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.250,00
420,00
1.606,02
1.520,00
2.106,96
1.050,00
750,00
2.661,83

31.972,34
4.019,98
602,52
225,00

€
€
€
€
€

38.220,96
79,95
480,00
225,00

500,00

€

-

5.250,00
2.100,00
3.150,00
2.550,00
3.150,00
1.050,00
1.120,00
750,00
3.630,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.250,00
2.100,50
1.606,02
2.550,00
6.935,96 €
1.050,00
1.120,00
750,00
5.889,74 €

€ 33.000,00
€ 4.000,00
€ 1.210,00
€ 1.540,00
€
250,00

€
€
€
€
€

38.220,96
5.112,57 €
1.207,50
225,00

-

€

500,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€
€
€

700,00

€

96,80

€
€
€

500,00

€

-

421,08

1.191,40
€

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

1.606,02

€

1.120,00

2.106,96

5.889,74

90,10

Doelstelling
Nr
Omschrijving

Vorige jaren
Rekening
2011

nieuw

Rekening
2010

artikel
nummer

2013
Rekening
2012

Begroting
2013

Rekening
2013

prioriteit
brandveiligheid

Hoofdstuk I Jeugdbeleid
Doelstelling 4.1 Interne vorming stimuleren
€
4.1.2 organiseren van eerste vorming
4.1.4 organiseren van tweede vorming
750/6020000
4.1.6 organiseren derde vorming
Doelstelling 4.2 Vorming over brandveiligheid
€
4.2.1 controle brandblusapparaten
4.2.2 cursus blussen
750/6020000
4.2.3 brandoefening of check op locatie
Doelstelling 5.2 Acties rond algemeen welzijn
€
5.2.1 rond veiligheid
5.2.2 cultuur in de kijker
750/6020000
5.2.3 sport benadrukken
Doelstelling 5.3 Activiteiten voor verenigingen
5.3.2 competitieactiviteit
750/6020000
5.3.3 teambuildingaciviteit
Doelstelling 6.1 Uitleendienst
6.1.4 sportkoffer
Doelstelling 6.2 Brandveilige infrastructuur jeugdlokalen
6.2.2 studie en lokalencommissie
6.2.3 éénmalige subsidie brandveiligheid
6.2.6 eerste acties stappenplan
750/6124030
6.2.7 verderzetting stappenplan
Totaal Hoofdstuk I jeugdwerkbeleid

€

1.025,00

€

109,66
€

-

€

1.890,00
€

-

€

€

€
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-

332,75

5.459,34
€

61.978,02

1.599,10

980,85
€

€
€

266,00

69.969,00

€

56.568,57

€
€
€

750,00

€

32,00

€
€
€

1.000,00

€

36,30

€
€
€

1.000,00

€

363,00

€
€

1.000,00

€

546,00

€

-

€

-

€
€
€

-

€ 68.200,00

€

73.092,35

36,3

prioriteit
jongerencultuur

Doelstelling
Nr
Omschrijving

nieuw

Rekening
2010

artikel
nummer

Vorige jaren
Rekening
2011

2013
Rekening
2012

Begroting
2013

Rekening
2013

prioriteit
brandveiligheid

prioriteit
jongerencultuur

Hoofdstuk II Jeugdbeleid
Doelstelling 7.1 Gemeentelijke ondersteuning
750/6110300
7.1.1 onderhoud speeltoestellen
750/6020000
7.1.2 activiteiten blijven organiseren (a)
750/6131010
7.1.2 activiteiten blijven organiseren (b)
750/6021000
7.1.3 nieuwe activteiten indien…
Doelstelling 7.2 Uitleendienst
7.2.2 extra materiaal jongeren
7.2.3 extra kleutermateriaal
750/6010200
7.2.4 aanvulling aanbod jongeren
Doelstelling 8.1 Website
8.1.1 opstart
8.1.3 online zetten eerste versie
Doelstelling 8.2 Communicatie jeugddienst
8.2.1 gadgets
8.2.4 acties bekendmaking JBP
8.2.5 promotiecampagne
Doelstelling 9.1 Workshops door de jeugdraad
9.1.1 cursus voor jongeren
9.1.2 activiteit voor kleuters
750/6020000
9.1.3 activiteit voor kinderen
Doelstelling 9.2 Activiteiten voor jongeren
9.2.1 elke vakantie 1 workshop
9.2.2 een hele vakantie workshop
9.2.2 een hele vakantie workshop (lonen)
750/6020000
9.2.3 min 2 weken tijdens zomervakantie
Doelstelling 9.4 Samenwerking met scholen
9.4.3 uitdeelsysteem folders
750/6020000
9.4.7 actie ongewenste verkeerssituaties
Doelstelling 9.5 Pedagogische communicatie
750/6020000
9.5.2 organiseren activiteiten indien nodig
Doelstelling 9.7 Sociaal engagement
750/6020000
9.7.3 organisatie geïntegreerde sportdag
Doelstelling 9.8 Jeugdhuis als jeugdcentrum
9.8.4 eerste stappen
750/6124030
9.8.5 doen + evaluatie

€
€
€
€

395,67
971,80
686,65

€
€
€
€

1.029,78
1.124,43
-

€

-

€

890,82

€

€

€

€

-

-
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€

€

€
€
€
€

1.248,12
418,19
-

€
€
€
€

500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00

€
€
€
€

661,00
777,09
100,00
-

2.000,00

€

828,85

€
€

-

€
€
€

€

-

€
€

-

€

-

€
€

187,50
586,75

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€
€

1.000,00

€
€

608,11

€
€

355,40
345,00

€
€
€
€

2.000,00

€
€
€

8.421,25

€
€

500,00

€
€

-

€

1.000,00

€

2.000,00

€
€

6.000,00

€
€

921,66

-

€

828,85

€

1.953,47

496,06

131,60

1.545,06

€

€

-

-

Doelstelling
Nr
Omschrijving
Doelstelling 10.1 Bibliotheek
10.1.3 ontlenen educatief materiaal
Doelstelling 10.2 Skatepark
10.2.6 skatepark plaatsing
Doelstelling 10.3 Repetitieruimte
10.3.7 repetitieruimte plaatsing
Andere kosten
bezoldiging personeel jeugddienst
vakantiegeld jeugddienst
maaltijdchecques jeugddienst
jongerenkrant
bijdrage RSZ
bijdrage omslagkas
receptie- en representatiekosten
lidmaatschap VVJ
aankoop drank cultuurzaal
aankoop speeltoestellen
jeugd
jongerengids
- informatieve
bijeenkomsten versterken - kosten
regularisatie
informatieve monitoren
bijeenkomst versterken
JR
jongerengids JBP
levering water jeugdhuis
levering gas jeugdhuis
levering elektriciteit jeugdhuis
materialen jeugdhuis
verzekering jeugdhuis
Taalplein
prestaties derden jeugdhuis

nieuw

Rekening
2010

artikel
nummer

Vorige jaren
Rekening
2011

2013
Rekening
2012
€

750/6100300 (huur technische benodigdheden)

€

750/6020000

750/6430100
750/6492025

€
€
€
€
€
€
€
€

30.117,13
1.624,00
93,00
8.691,82
869,04
235,02

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.841,41
587,56
14.485,45
45,00
2.510,75
187,37
832,56
996,00
460,99
408,59

1.815,00

€
€
€
€
€
€
€
€

31.388,53
2.214,35
1.260,00
8.982,77
8.083,80
3.475,34
258,52

€
€
€

90,00
393,49
283,00
420,80
764,25
1.584,49

€

45,30

€

55,20

750/6000200

750/6124030

Begroting
2013

geen budget

€

1.000,00
-

€

20.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

42.000,00
3.100,00
1.700,00
6.200,00
8.100,00
4.000,00
300,00
42.000,00
2.500,00
1.500,00

Rekening
2013
€

5,86

€

1.815,00

€

prioriteit
brandveiligheid

€
€

1.459,29
375,10

€

22,37

€
€

693,83
-

€

564,62

Totaal Hoofdstuk II jeugdbeleid

€

76.073,08

€

66.858,54

€

6.049,96

€

152.650,00

€

17.877,28

Totaal uitgaven

€

138.051,10

€

136.827,54

€

62.618,53

€

220.850,00

€

90.969,63 €

750/6140200
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€

1.815,00

-

€
€
€

750/6160430

prioriteit
jongerencultuur

1181,5

8.123,10 €

8.504,84

Financieel luik – inkomsten
Doelstelling

Artikel

artikelnummer

Nr

Rekening
2010

Omschrijving

Vorige jaren
Rekening
2011

Inkomsten
Rekening
2012

2013

Hoofdstuk I Jeugdbeleid

subsidie jeugdwerkbeleid
speelplein/tussenkomst ouders

Totaal

761/465-48
761/161-09

750/7405990
750/7031150

Hoofdstuk I Jeugdwerkbeleid

€ 27.813,36 € 28.000,00 € 26.000,00 €
€ 15.763,00 € 17.000,00 € 11.000,00 €

31.443,31
24.623,00

€

€

56.066,31

43.576,36

€

45.000,00

€

45.000,00

Hoofdstuk II Jeugdbeleid

terugvordering maaltijdchecques

761/161-09

subsidie aankoop geluidsmeter

Taalplein
Totaal

Totaal

722/161-09

€
€
€

264,00 €
€
€

264,00 €
€
€

264,00 €
€
€

484,00
704,22
570,00

€

264,00 €

264,00 €

264,00 €

1.758,22

€

57.824,53

Hoofdstuk II Jeugdbeleid

ontvangsten
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€

43.840,36

€

45.264,00

€

45.264,00

