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FEMKE
is het diensthoofd van de jeugddienst.
Je kan haar contacteren voor beleid of
eender welke andere vraag.
FEMKE HENDRIKS
femke.hendriks@hasselt.be
011/23.93.93.
0474/35.17.47.
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WIE IS WIE ?
ALGEMEEN CONTACT
Voor algemene vragen en
opmerkingen kan je hier terecht:
Limburgplein 1, Hasselt
011/239425
jeugd@hasselt.be
Facebook: Jeugd Hasselt
Instagram: Jeugdhasselt

ELLEN
staat in voor het Hasseltse jeugdwerk. Dit
wil zeggen dat je voor vragen, problemen
of opmerkingen betreffende jeugdverenigingen, jeugdhuizen en de jeugdraad bij
haar terecht kan.
ELLEN OLEFS
ellen.olefs@hasselt.be
011/23.94.47.
0472/56.74.96.

TOON
is onze expert jeugdcultuur en is verantwoordelijk het studentenbeleid in Hasselt.
Hij organiseert KPM, WE R YOUNG en de
Studenten Regatta. Ook zorgt hij ervoor
dat alles binnen de Serre, ons pop up
jeugdhuis, vlot verloopt.
TOON VANOTTERDIJK
toon.vanotterdijk@hasselt.be
011/23.94.28.
0479/80.05.58.

BIEKE & MATHY
vormen samen team administratie. Zij
zorgen ervoor dat je subsidies krijgt, dat
herstellingen aan het jeugdlokaal worden
doorgegeven en nog 100 andere dingen.
MATHY VANDERSMISSEN
mathy.vandersmissen@hasselt.be
011/23.90.78.
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MIKE
werkt aan projecten en evenementen voor
kinderen tot 12 jaar. Denk maar aan de
Basta Bende, de Doe-fabriek en de Hasseltse Heldentocht. De meesten kennen
hem ook wel als de drijvende kracht achter
de Doe-Fabriek.
MIKE BONNEUX
mike.bonneux@hasselt.be
011/23.94.27.
0497/41.86.66.

BIEKE VERJANS
bieke.verjans@hasselt.be
011/23.94.29.

JILL
Coach vrijetijdsmedewerkers
Voor alles rond maatschappelijke kwetsbaarheid en inclusie in het jeugdwerk kan
je bij Jill terecht. Zij ondersteunt Arktos,
Habbekrats en Autisme Limburg en coacht
onze vrijetijdsmedewerkers
JILL BAMPS
jill.bamps@hasselt.be
011/23.94.24.

ANOUCK
ANOUCK HERMANS
anouck.hermans@hasselt.be
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VRIJETIJDSMEDEWERKERS
Hen zal je minder vaak tegen komen op de
jeugddienst. Zij staan immers in verschillende wijkwerkingen. Rascal vind je
meestal in Halte 24 aan het station, Nick
steekt in Ter Hilst de handen uit de mouwen en Anouck zorgt voor de kleuterwerking en tienerwerking in Banneux.

RASCAL

NICK

RASCAL WINDMOLDERS
rascal.windmolders@hasselt.be

NICK GELADI
nick.geladi@hasselt.be

HOE KAN IK DE JEUGDDIENST
BEREIKEN?
Je kan de jeugddienst op verschillende manieren bereiken, wij staan steeds voor
jullie klaar:

TELEFONISCH:
Je kan bellen naar ons algemene telefoonnummer dat hierboven vermeld staat. Voor
dringende zaken kan je terecht op het gsm-nummer van onze medewerkers.

KOM EVEN LANGS:
We zijn elke dag open van 09u00-17u00. In het nieuwe stadhuis, ’t Scheep, moet je
onderaan aan de balie even vragen naar de jeugddienst en dan komen wij naar je toe.
Spring om eender welke reden even binnen en we helpen je graag verder.

FACEBOOK:
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Ook via facebook staan we voor jullie klaar. We hebben een algemeen facebook
account, maar je kan ook naar de persoon in kwestie sturen.

VIA MAIL:
Stuur even een mailtje en we antwoorden zo snel mogelijk!

WEBSITE:
Op de website van Hasselt zijn alle documenten te vinden, zoals bijvoorbeeld voor
het invullen van subsidies. De snelste manier hiervoor is via het raadplegen van de
zoekbalk. .be

WAARVOOR KAN IK TERECHT BIJ DE
JEUGDDIENST?
VRAGEN
Je kan bij ons terecht voor eender welke vraag. We gaan samen op zoek naar een
antwoord op jullie maat. Voor ons bestaan er geen domme vragen!

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING:
Denk maar aan het uitlenen van hekken, vuilbakken… voor fuiven of evenementen
(evenementen@hasselt.be). Ook herstellingen en onderhoudsklusjes aan stedelijke
jeugdlokalen ondersteunen we. Verder is het kampvervoer hier een voorbeeld van.
Rond afval en preventie staan we ook klaar voor jullie in de vorm van infosessies of
begeleiding op maat.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING:
Op financieel vlak kunnen jullie verscheidene subsidies aanvragen. Dit onderdeel
wordt verder extra toegelicht.

ADVIES/HULP:
Wanneer er zich problemen voordoen binnen jullie werking kunnen we jullie ondersteunen in de vorm van advies of hulp. Een voorbeeld hiervan is een meningsverschil
met een bivakplaats waarin wij kunnen bemiddelen.

INSPRAAK IN HET BELEID:
Het beleid van de jeugddienst staat nooit stil, we streven immers steeds naar
vooruitgang.
Jullie mening hierin is belangrijk, we organiseren daarom een kerngroep
van groepsleiding, inloopmomenten en enquêtes. Daarnaast is ook de
jeugdraad hier een voorbeeld van.
We hebben ook een goed koffiemachine!

11

SUBSIDIES

PROMOTEAM

Als jeugdvereniging kan je verschillende subsidies aanvragen. Hieronder vind je een
overzichtje van alle mogelijke subsidies:

Subsidie voor jeugdinfrastructuur: verenigingen die in een niet-stedelijk lokaal
zitten kunnen voor werken aan hun lokaal beroep doen op deze subsidies.

Als jeugdvereniging kan je ook deelnemen aan het promoteam van de jeugddienst.
Dit wil zeggen dat jullie als vereniging de jeugddienst een handje helpen, bijvoorbeeld tijdens een evenement. Jullie krijgen daar een vrijwilligersvergoeding van 7
euro per persoon/uur voor, voor jullie vereniging. Op deze manier kan je een aardig
centje bijverdienen voor je vereniging. Deelnemen kan door een mailtje te sturen naar
de jeugddienst (Ellen of Mike). Zodra we een opdracht hebben ontvangen jullie een
mailtje met alle nodige informatie en beslissen jullie of je meedoet of niet. Nieuwe
opdrachten worden ook regelmatig op de Facebookpagina van Jeugdwerk Hasselt
geplaatst.

Subsidie vervoer kampmaterialen: Regel je zelf jouw kampvervoer in de zomer of
tijdens weekendjes? Dan kan je hiervoor subsidie vragen.

Voorbeelden van opdrachten zijn kinderbegeleiding op de Buitenspeeldag, Autoloze
Zondag, We R Young, sportevenementen…

Subsidie nachtvergoeding kampen & weekends: per persoon die meegaat op
kamp of weekend ontvang je van ons een vergoeding.

KERNGROEP GROEPSLEIDING

Subsidie deelname erkende vorming/ cursus: volg je een cursus animator,
hoofdanimator of instructeur? Dan betaalt de jeugddienst maximum 90% van het
inschrijvingsgeld terug.

WAT ?

•

•
•
•
•
•
•

12

•
•

•
•
•
•

Subsidie voor de werking van jeugdhuizen & jeugdverenigingen: bij de start van
het werkjaar vul je de werkingstoelagen voor jouw vereniging in. Op basis hiervan ontvang je jouw werkingstoelage.

Subsidie jubileumviering jeugdwerk: Vier je als vereniging jouw jubileum? Hiervoor kan je tot 250 euro subsidie vragen.
Subsidie buitenlands jeugdinitiatief

PROJECTEN
Organiseer je een fuif, optreden, poëzie-avond of musical? Neem dan zeker een kijkje
bij onze projectsubsidies. Valt je evenement onder één van deze categorieën? Dan
maak je kans op een subsidie.
•
Subsidie fuif of optreden
•
Subsidie project jeugdcultuur
•
Subsidie project in de jeugdsector
Je kan voor alle informatie omtrent subsidies terecht op site van stad Hasselt (www.
hasselt.be/subsidies ), hier zijn alle mogelijke subsidieaanvragen te vinden. Wanneer
er iets niet duidelijk is mag je altijd Ellen of Mathy contacteren.

Een beperkte groep van groepsleiding uit het Hasseltse jeugdwerk die minimaal 4
keer per jaar samenkomt om samen met de jeugddienst na te denken over de manier
waarop we jullie ondersteunen, het kampvervoer, het aanpassen van subsidiereglementen, noden laten klinken bij de politiek, thema’s bespreken, evenementen
evalueren… Kortom: we hebben jullie input nodig om mee het (nieuwe) beleid van de
jeugddienst en stad te vormen.
Voorbeeld: Verschillende verenigingen laten horen een probleem te ondervinden
rond het ophalen van afval: Hoe zouden jullie het graag anders zien?
Voorbeeld: Wat vonden jullie positieve en negatieve punten van het Feest van de
Jeugdvrijwilliger 2018? Hoe kan het beter in 2019? Waar moeten we naartoe in 2019?

WIE ?
We verwachten van elke vereniging minstens 1 verantwoordelijke per bijeenkomst.

HOE ?
Jullie ontvangen op voorhand een mailtje en melding in de facebookgroep wanneer
er een vergadering zal doorgaan, met praktische informatie.

13

WEETJES
WAAROM ?

WIST JE DAT…

Jullie leveren fantastisch werk, wij willen jullie hier graag in ondersteunen! Deze
ondersteuning gebeurt financieel door middel van subsidies, logistiek voor kampvervoer en zo verder, maar het gaat verder dan dat! Om te kunnen inspelen op jullie
vragen en noden is het belangrijk een paar keer per jaar samen rond de tafel te zitten
en enkele zaken te bespreken. Dit werd voorgaande jaren ook gedaan, echter eerder
sporadisch. Als jeugddienst willen we hier graag regelmaat inbouwen om zodoende
de functionaliteit te verhogen. .
Goed om te weten: jullie ontvangen subsidies voor jullie aanwezigheid tijdens de
kerngroep!

KALENDER

•

Hasselt vier jeugdhuizen heeft! Deze zijn te vinden in Stevoort, Kiewit, Godsheide
en Kermt.

•

De jeugddienst elk jaar jongeren zoekt als animator voor zomerwerkingen zoals
de Doe-fabriek! Voor mee info kan je terecht bij Mike.

•
•

•
•

Je met je vereniging kan deelnemen aan het promoteam van de jeugddienst en
zo aardig wat geld kan bijverdienen voor jullie kas! Dit is 7 euro per persoon/uur.
Voor meer info kan je terecht bij Ellen.
Hasselt sinds kort een pop-up jeugdhuis heeft in het centrum: de Serre! Dit is dé
broeikas voor creatievelingen, of voor wie zijn pintje graag eens op een andere
plaats drinkt.

•
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09/03/2019:
Vergadering kerngroep groepsleiding

24/04/2019:
Buitenspeeldag

29/05/2019:
We R Young

30/05/2019:
KPM

18/10/2019:
Dag van de jeugdbeweging
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Het subsidiebeleid in 2018 helemaal zal veranderen! Wil je graag je mening hierover geven, geef dan een seintje!
•
•
•
•

Je op Dag van de Jeugdbeweging helemaal gratis kan komen ontbijten op het
Dusartplein met je groep!
Er in oktober steeds een groots Feest van de Jeugdvrijwilliger is, speciaal om
jullie te bedanken voor jullie inzet! Hier kan je genieten van een prijsuitreiking,
gratis pintjes en een lekker hapje, dit alles in een toffe Hasseltse setting.

LEUKE PLAATSEN IN HASSELT VOOR
VERENIGINGEN
Hasselt heeft een heleboel leuke plekken te bieden. Ook als vereniging is er heel wat
te beleven, we doen je graag al wat voorstellen om samen op pad te gaan:

DE HASSELTSE HELDENTOCHT:
Hendrik Van Veldeke, Kolonel Dusart, De Gerlache… Het zijn namen die onlosmakelijk verbonden zijn met Hasselt. Ze klinken zowel jong als oud bekend in
de oren, maar kunnen ze meer zijn dan standbeelden, straat- of pleinnamen?
Dankzij De Hasseltse Heldentocht wel, want deze brengt hen heel even terug
tot leven zodat ze kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen helpen in hun moedige
queeste om de schatkist te openen!

LEVENSGROTE MENS-ERGER-JE-NIET:
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Vanaf maart 2018 zal er op het Dusartplein een levensgroot mens-erger-je-niet
bordspel te vinden zijn. Een aanrader voor
de kleinste leden tot leiding!

HET MYSTERIE VAN KIEWIT:
We roepen de beste speurneuzen van het
land op om het raadsel te Domein Kiewit te
komen oplossen! Tijdens de tocht dien je
de herinneringen van de vroegere bewoners te ontrafelen. Kan jij goed klimmen,
tellen, voelen, … ? Zo breng je stukjes
uit het verleden samen en kraak je de
code. Deze gratis speurtocht van 2.5 km
wacht op jouw deelname. Starten kan op
elk moment van de dag & dit aan de rode
brievenbus dicht bij de speelplek. En ja,
alle speurneuzen die de tocht tot een goed
einde brengen, krijgen een persoonlijke
verrassing!

Picknicken op een unieke locatie? Een
beetje kuieren in de zon? Dat gaat ook in
de Japanse tuin! Kom je in groep? Dan
geniet je van een korting.

ACTION PARK KIEWIT:
building)activiteit? Kom naar Action Park
Kiewit, dé locatie voor groepen die op
zoek zijn naar adrenaline. Je vindt er een
touwenpiste, waterparcours, deathride,
klimmuur, BMX-piste, oriëntatieloop en
nog veel meer.

Van ontdekkingstochten tot een groots
spel. Hier kan letterlijk alles doen! De
imposante gebouwen, een Tiendschuur,
een kruiden- en inspiratietuin en een
prikkelend belevingscentrum: ze helpen
je op weg.

STREET ART - WANDELEN FIETSROUTE:
Als muren nu eens konden praten… Wel,
in Hasselt doen ze dat! Niet zozeer met
woorden, wél met kunstwerken. Meer dan
zestig gevels pakken uit met onweerstaanbare street art. Wil je geen enkel
werk missen of ben je nieuwsgierig naar
het verhaal achter de artiesten? Haal dan
de gratis street art wandel- en fietsroute
af bij Toerisme Hasselt en ontdek ze
allemaal. Dit is een toffe uitstap voor
zowel oudere leden, als leiding!

JAPANSE TUIN:

Op zoek naar een avontuurlijke (team-

ABDIJSITE HERKENRODE:

PLOPSA INDOOR HASSELT:
Dit is een absolute aanrader voor een uitstap in
Hasselt. Combineer de magie van je favoriete Studio
100-figuren met een 25-tal leuke attracties! Goed om
te weten: groepen van Hasselt krijgen hier korting,
check voor mee info hun website.
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