
Begrip of voorwaarde Toelichting 

Werkjaar Periode van 01 september tot en met 31 augustus. 

Menen De stad Menen en de deelgemeenten Lauwe en Rekkem. 

Lid Een kind of jongere die een via de jeugdvereniging voor de rest van het werkjaar 

verzekerd is tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid en die 

geen begeleider is: 

 Aan een lidmaatschap is een jaarlijkse bijdrage gekoppeld. 

Begeleider Iemand die tijdens het werkjaar op regelmatige basis activiteiten van de 

jeugdvereniging voorbereidt en begeleidt.  

Volwassen begeleider Is een volwassen persoon die minimum 21 jaar is en de werking ondersteunt. Er 

kan slechts 1 volwassen begeleider in aanmerking komen. 

Gekwalificeerd 

begeleider 

Een begeleider die de vorming tot animator, hoofdanimator, instructeur en/of 

hoofdinstructeur in het jeugdwerk volgde bij een daartoe bevoegde instantie. 

Hiervan kan de begeleider een attest(nummer) voorleggen. 

Activiteit  Gericht op ontmoeting, kadervorming, vorming, recreatief spel, 

amateuristische kunstbeoefening, dienstverlening, werken aan 

structuurverandering, bevorderen van integratie en begeleiding van 

groepen die voornamelijk uit maatschappelijk achtergestelde kinderen en 

jongeren bestaan. 

 Die niet enkel voor verantwoordelijke of begeleiders is. 

 Die minstens 1 dagdeel duurt, 1 dagdeel = 3 uur. 

 Die onder toezicht valt van begeleiders van de erkende jeugdvereniging. 

Sensibiliserende 

activiteit 

 Activiteit met als doel de deelnemers bewustmaken van en 

genuanceerder te laten nadenken over relevante sociaal-maatschappelijke 

thema’s of activiteiten waarbij vooroordelen ontkracht worden. 

 bvb: 11-11-11 actie, Vredeseilanden, vorming of activiteiten omtrent 

maatschappelijke thema’s (drugs, seks, verkeer…) die een educatieve 

meerwaarde hebben. 

Openbare activiteiten  De activiteit is gericht op leden en niet leden en heeft als bedoeling een 

betere bekendheid van de jeugdvereniging.  

 De bekendmaking is breder dan enkel gericht op de leden en vrij 

toegankelijk voor iedereen. Het flyeren minimum 1 week op voorhand, de 

activiteit moet doorgaan tijdens het werkingsmoment. 

 Bvb: Breng je vriendje mee, ledenwerving… 

Groepsfeest  Vormt één geheel en vindt plaats op één afzonderlijke dag. 

 Heeft tot doel om ouders nauwer te betrekken bij de werking van de 

jeugdorganisatie.  

 Ouders worden uitdrukkelijk uitgenodigd, hiervoor is er een afzonderlijke 

communicatie.  

 Er is een creatieve inbreng van de leden. 

 Is gericht naar leden en hun ouders. 

Jeugdlokaal Infrastructuur die door een jeugdvereniging permanent wordt gebruikt voor haar 

reguliere werking en gelegen is op het grondgebied van Menen. Tot ‘jeugdlokaal’ 

behoren alle ruimtes die door de jeugdvereniging worden benut voor de werking 

(inclusief het sanitaire gedeelte) en de opslag van materiaal. Het jeugdlokaal kan in 

eigen bezit of gehuurd zijn. 

Kadervorming Een door de Vlaamse gemeenschap goedgekeurde vorming die leidt tot een attest 

animator, hoofdanimator, instructor of hoofdinstructor in het jeugdwerk.  



 

Project Een in de tijd begrensde activiteit. Het onderscheid zich door zijn eenmalige 

karakter van programma of proces. Een project is meestal een samenwerking 

tussen verschillende mensen of verenigingen die naast het project geen directe 

verbinding met elkaar hebben. Wanneer de organisatie een jaarlijks terugkerend 

karakter kent kan men niet meer spreken van een project. Een project verschilt 

van fundraising. 

(kader)vorming We maken een onderscheid tussen vorming en kadervorming. 

 Kadervorming: richt zich specifiek naar de begeleiding. De vormingen die 

leiden tot een attest in het jeugdwerk (animator, hoofdanimator, 

instructeur, hoofdinstructeur). 

Vorming: vorming richt zich, in tegenstelling tot kadervorming, tot alle jongeren 

en niet alleen tot de begeleiding van jeugdwerk.  

De vorming moet relevant zijn voor de werking van de eigen jeugdvereniging. 

Programmaboekje/brief Een programmaboekje of een programmabrief is een middel waarmee je de 

ouders en leden op de hoogte brengt omtrent het programma voor de komende 

activiteiten. Het bevat de opsomming van de toekomstige activiteiten en de 

contact gegevens van de begeleiders.  


