
 

Pagina 1 van 4 

 

 

 

 

ADVIES 

Besteding middelen Corona noodfonds 

 
Datum: 28 augustus 2020         
 

Aanleiding:     
 

Op woensdag 5 augustus 2020 kreeg de Jeugdraad onderstaande vraag binnen: 

 
Beste jeugdraad,  
 

De Vlaamse overheid heeft een noodfonds voor de gemeenten i.k.v. corona opgezet. Dit is een budget dat zal overgedragen worden naar de Stad Gent 
en bedoeld  is om de financiële noden i.k.v. corona een stuk te compenseren bij middenveld en organisatoren van jeugd, sport, cultuur, en dit zowel 
voor de professionele sector als voor de vrijwilligerswerkingen.  

 
Onze schepen zou een deel van het budget (ongeveer 100.000 euro) willen voorbehouden voor het vrijwilligersjeugdwerk (los van het al eerder 
toegekende bedrag waarbij elke initiatief 250 euro ontvangen heeft, de ondersteuning van de speelpleinwerkingen, enz.). We hebben de vraag gekregen 

om hierrond een voorstel uit te werken hoe deze middelen het meest zinvol kunnen aangewend worden, gelinkt aan de noden van 
het jeugdwerk en rekening houdend met administratieve vereenvoudiging. Graag hadden we hierrond jullie ideeën of voorstellen 
meegenomen. Zouden jullie tegen eind augustus hierrond iets kunnen doorgeven? 
 

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 de Jeugddienst 

Hoe kwam dit advies tot stand? 

Het advies werd besproken door de leden van het bestuur van de Jeugdraad 

Wie werd betrokken?  
De Jeugdraad kreeg eerder een aantal corona gerelateerde signalen binnen vanuit het werkveld. Ook deze signalen werden meegenomen 

in dit advies. 

Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 

Nvt  

Minderheidsstandpunt (indien nodig) 

Nvt  

 

 

Vooreerst zijn wij blij te horen dat er extra middelen zullen komen voor het (vrijwilligers)jeugdwerk. 

De voorbije maanden waren immers heel intensief voor heel wat jeugdwerkers om de kampen, 

speelpleinen en normale werkingen corona-proof te organiseren. Vooral op logistiek vlak bleek het 

vaak een heel karwei om aan alle (terecht genomen) veiligheidsmaatregelen te kunnen voldoen. 

 

Daarnaast zijn wij als Jeugdraad enthousiast dat er voor het uitwerken van het voorstel ook effectief 

naar onze ideeën hieromtrent wordt gevraagd. Hieronder geven we daarom graag een aantal tips 

en suggesties voor de besteding van de vrijgekomen middelen, ook rekening houdend met een 

aantal signalen die we in het begin van de zomerperiode binnenkregen en die we ook in ons advies 

m.b.t. dienstverlening van het Uitleenpunt d.d. 22 juni hebben opgenomen. 
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Op maat van de vereniging/organisatie, niet op maat van het reglement 

 

Eén van de basiszaken die nog steeds vaak dreigt te worden vergeten: vraag het aan de jongeren 

zelf. Niet elke vereniging zal dezelfde noden ervaren. Begin met hen te bevragen. Individueel 

in de mate van het mogelijke. Dit kan al een overzicht bieden over waar de noden echt liggen 

binnen de vereniging/organisatie. KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen hebben begrotingen 

ontwikkeld om hun leden te ondersteunen, maar deze bevatten heel wat drempels. Eén op één 

contact kan helpen een duidelijker beeld te krijgen op elke situatie. Of breng hen (digitaal) samen 

in beperkte groep om niet enkel elkaar te inspireren, maar om ook met ondersteuning 

vanuit de jeugddienst de analyse te maken.  

 

 

Administratieve vereenvoudiging en logistieke ondersteuning 

 

Wat jullie vraag naar administratieve vereenvoudiging betreft, verwijzen we heel graag naar het 

volgens ons weinig gebruiksvriendelijk reglement van het Uitleenpunt. Zie hiervoor ook ons 

eerder geschreven advies m.b.t. dienstverlening van het Uitleenpunt. In dat advies vroegen 

we onder meer naar de aankoop van extra nadarhekken om bubbels veilig te kunnen opdelen. We 

voegen hier ook graag de aankoop van bubbelbandjes, spanlinten, etc. aan toe. Maak een lijst 

waarop jongeren zelf kunnen aanduiden welk materiaal voor hen noodzakelijk is. Vergeet 

niet op zoek te gaan naar de meer duurzame materialen. Looplijnen tekenen? Krijttouw en 

krijtverf! Nood aan veilige betaalmethodes, maar zijn banksystemen te duur? Herbruikbare jetons 

zijn makkelijk te ontsmetten. Stimuleer verder de herbruikbare bekers en investeer in 

herbruikbare borden/potjes om ‘afhaal eetfestijnen’ te faciliteren.  

 

 

Maak een analyse van afgelopen maanden en kijk ook alvast naar de (nabije) toekomst 

 

- Vraag geen nieuwe begroting of jaarrekening aan, maar bespreek de vorige en zie waar de 

verschillen zijn met de planning van dit jaar. 

- Hoe gaan de werkingen het najaar tegemoet? 

- Wat is er nodig om een sterke werking te kunnen uitbouwen? 

 
De bevraging van Destelbergen is een goede inspiratiebron, al dekt deze zeker niet de 

verscheidenheid aan initiatieven die in Gent aan de slag zijn. Bij sommige verenigingen is dit natuurlijk 

een te hoge drempel of is er geen mogelijkheid om digitaal te antwoorden. Zoek de 

communicatiekanalen die hen wel bereiken (jeugdwerkers, stadsondersteuners,…) 

 

Breng de noden in kaart wat betreft financiën, materiaal, maar ook qua pedagogiek. Het 

jeugdwerk heeft zich de afgelopen maanden weer van z’n sterkste kant getoond. Actief, flexibel, 

geëngageerd, solidair en zoals altijd mateloos creatief. Er zijn ontzettend veel mooie initiatieven 

ontstaan om alsnog kinderen en jongeren te bereiken. Soms zelfs mensen die minder snel hun weg 

naar hun werking of ondersteuning zouden vinden. Generatie Veerkracht heeft hier op ingezet vanuit 

de Vlaamse Overheid, maar ook operatie Beestige Zomer was een succes. Zet in op het 

verduurzamen van initiatieven. Bekijk hoe Stad Gent deze creativiteit en ondernemingszin 

verder kan prikkelen. Breng hen in contact met mogelijke partners of ondersteuners. Zet 

hun initiatieven volop in de kijker! 

 

 

https://www.ksa.be/corona-impact
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/geldactiviteiten-financi-le-zorgen
https://www.manutan.be/nl/mab/set-markeerkoord-fatmax-a104745?gclid=Cj0KCQjws536BRDTARIsANeUZ5_CuL1i-Uhy9HGjIekHC-RXN-4_YsSHVaAEvy6j45JkJrrDL7tkswsaAn5mEALw_wcB
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy3JQ20LzeYyBWc7J5f-a1ZP3UaUe-67sz7fNCSEiz_s6vEQ/formResponse
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Vergeet de feitelijke verenigingen en niet-erkende verenigingen niet!  

 

Vzw’s hebben vaak makkelijker toegang tot het ontvangen van subsidies en steun, zowel bij Stad Gent 

als bij heel wat potentiële partners en fondsen. Een vzw boezemt gewoon meer vertrouwen in en 

bevat meer zekerheid. Dit terwijl ook de zelforganisaties fantastisch en waardevol werk kunnen 

leveren. Probeer ook bij niet-erkende en feitelijke verenigingen de noden in kaart te brengen en hen 

te ondersteunen. Kijk ook of je hen kan ondersteunen richting het opstellen van een vzw 

als daar interesse in is. 

 

 

Belang van informatie en communicatie 

 

De maatregelen zijn nog niet voorbij. Zoals iedereen gaan jongeren hier op heel verschillende 

manieren mee om. Sommigen volgen ze zo goed mogelijk vanuit de bezorgdheid voor zichzelf of hun 

omgeving. Anderen hebben de ruimte of de wilskracht niet (meer) om ze nog te kunnen blijven 

volgen. Weer anderen trekken er zich grof gezegd ‘niets van aan’. Een laatste groep ziet door de vele 

(mis)informatiestromen tussen de bomen het bos niet meer. Blijf als jeugddienst daarom volop 

inzetten op sensibilisering en informering! 

 

Geef verengingen/organisaties de kans om een zo veilig mogelijke werking uit te bouwen, zowel wat 

betreft aanbieden van info als materiaal. Hierbij denken we bv. aan het aanleveren van grote 

affiches (cf. producten Buitenspeeldag) waarop verenigingen eigen info kunnen zetten (zowel 

praktische info als info over de veiligheidsmaatregelen). Zo kunnen zowel de deelnemers/bezoekers 

als de vrijwilligers/begeleiders met een gerust(er) hart aan de slag gaan. Zet ook in op een vaste 

contactpersoon of contactpunt in de mate dat dit nog niet is gebeurd. Wees niet strenger 

dan de federale richtlijnen als hier geen duidelijke reden toe is. In tegendeel: stimuleer creativiteit 

door hen met elkaar in contact te brengen en zo samen op zoek te gaan naar creatieve manieren om 

met de maatregelen aan de slag te gaan. 

 

 

Soms kan je beter kosten besparen, dan dat je kosten dekt 

 

Niet elke organisatie heeft nood aan extra financiële input. Sommige gaan meer gebaat zijn bij het 

wegwerken van vaste kosten. Bekijk de mogelijkheid om bvb. huurgelden kwijt te schelden 

of af te schaffen of (zie ook onze eerdere vraag in advies Uitleenpunt) laat de 

leveringskost voor materiaal van de Uitleendienst (al dan niet tijdelijk) voor het 

jeugdwerk vallen. Iets wat op lange termijn een gekke combinatie van subsidiëren en ondersteunen 

wegwerkt. (We willen u financieel ondersteunen, maar dan moet je wel iets anders betalen.) Het 

kwijtschelden van huurgelden biedt overigens niet enkel een financiële steun op dit moment, maar 

biedt ook de aanzet om een duurzamer beleid te ontwikkelen dat er voor zorgt dat verenigingen en 

initiatieven ook meer financiële ademruimte krijgen de komende jaren. 

 

 
Last but not least 

 

Maak niet ongedaan wat al werd beloofd. Werden er reeds bepaalde subsidies toegekend voor 

werkingen/projecten/werken? Trek deze toekenning niet in. De plannen zijn misschien uitgesteld, 

maar daarom nog niet afgesteld.  
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En tot slot: Erken en bedank de vrijwilligers die zich ondanks deze unieke, verwarrende, 

frustrerende en zorgwekkende blijvend hebben ingezet voor kinderen, jongeren en hun 

buurt/wijk/stad/samenleving! Maar doe dit vanuit andere middelen. Het noodfonds is een 

noodfonds, geen stedelijke kasspijzing of dekking van andere subsidies. 

 

 

Algemene informatiebronnen 

 

https://www.formaat.be/nieuws/de-gemeente-als-partner-in-coronatijd---update 

https://bataljong.be/hoe-lokaal-jeugdwerk-ondersteunen-in-coronatijden 

https://www.vlamo.be/document/brief-bijlage-ivm-noodfonds-lokale-besturen 

 

 

Jeugdige groeten en tot binnenkort. 

 

 

 

Namens de Jeugdraad, 

 
  

 
 

 

 

 

 

Maïté Coppens 

Voorzitter 

 

  

 

 

Lieselot Depredomme 

        Voorzitter 
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