ADVIES
Addendum actieve vrijetijdsparticipatie
bij de UiTPAS modelovereenkomst
Datum: 22 maart 2017

Advies-nr. JR/17/03

Strekking van het advies:
Positief mits opmerkingen
Reglement/decreet:
Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013
Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen
Hoe kwam dit advies tot stand?
Het addendum werd toegelicht op het bestuur van de Jeugdraad op 13 februari 2017.
Wie werd betrokken?
, het bestuur van de Jeugdraad.
Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent
Marie Desimpelaere, Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Omkadering (situering, achtergrondinformatie)
Nvt
Minderheidsstandpunt (indien nodig)
nvt.

We vinden de extra tegemoetkoming voor ‘actieve vrijetijdsparticipatie’ een stap in de goede
richting. Het deelnemen van kansengroepen aan dit soort activiteiten, is vaak zowel voor de
deelnemer als voor de organisator een grote meerwaarde. Het doet ons ook plezier dat de stad
organisatoren dan ook erkend en ondersteund in hun inspanningen.
Volgens ons blijft de administratieve last van de Uitpas een enorme drempel voor (jonge)
vrijwilligers. Door dit nieuwe addendum wordt deze last er jammer genoeg niet minder op.
Wie zich engageert om een Uitpas aan te bieden, krijgt hoe dan ook een overeenkomst van 7
pagina’s om te ondertekenen, met dit addendum komen er nog regels bij. Dit ondertekenen is niet
echt stimulerend en bemoedigend; jongeren hebben (terecht) een zekere argwaan.
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We stellen voor deze overeenkomst in de eerste plaats eenvoudiger te (her)schrijven. Het is de
eerste keer dat de Jeugdraad om advies wordt gevraagd over de Uitpas, waardoor we dit nu pas
kunnen opmerken.
We zijn van mening dat jeugdwerkers zich moeten kunnen focussen op hun leden en op de
activiteiten. Daarom willen we blijven ijveren voor zo weinig mogelijk administratie en zo veel
mogelijk ondersteuning vanuit de stad.
Met actieve groeten

Thibalt Bonte
secretaris

Maïté Coppens
Voorzitter
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