
 

Datum van indiening : 25 mei 2020               

 

Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan Collegelid Elke Van den Brandt, 

Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), belast met 

Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk Beleid en Collegelid Pascal Smet, 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport 

 

Onderwerp : De organsiatie jeugd-en zomerkampen en speelpleinen 

 
De knoop is doorgehakt. Jeugdorganisaties mogen hun langverwachte jeugd-en zomerkampen 

organiseren. De beslissing komt voor de veerkracht van onze jongeren geen dag te vroeg. De 

lockdown heeft zijn tol geeist.  Zij kijken vol goesting uit naar deze kampen, waar zij zich 

kunnen uitleven.  

 

Niettemin zullen onze Brusselse Nederlandstalige jeugdorganisaties ook alle hulp kunnen 

gebruiken om deze kampen in alle veiligheid te kunnen organiseren. We mochten een aantal 

dagen geleden reeds in de pers de oproep lezen van jeugdcoordinatoren om ondersteund te 

worden door de gewestelijke en lokale overheden. Zij rekenen op de faciliterende rol van onder 

andere de VGC in de organisatie van hun zomerwerking.  

 

Mevrouw de Collegevoorzitter, mijnheer het Collegelid, over de organisatie van de kampen en 

speelpleinen heb ik volgende vragen voor jullie: 

 

1. Mijnheer het Collegelid, op welke logisiteke, financiële ondersteuning kunnen de 

Brussels jeugdhuizen rekenen voor de organisatie van hun jeugd-en zomerkampen? 

2. Wat is de overlegmoment met de Brusselse Nederlandstalige jeugdactoren? 

3. Hoe zal de organisatie van de VGC-kampen verlopen? Welke kampen komen wel en 

niet in aanmerking aangezien er nog onduidelijkheid is over sportieve activiteiten. Wat 

zijn de inschrijvingsmodaliteiten voor deze kampen? Voordien werden de leerlingen 

ook via de school hierover geinformeerd.   

4. Mevrouw het Collegelid, kan u ons meedelen of de speelpleinen van de VGC deze 

zomer operationeel zullen zijn? Vanaf wanneer starten de inschrijven? Zal u ook dit jaar 

beroep doen op (hoofd)animatoren? Zo ja, heeft u kans gehad om de opleiding te 

verzekeren van deze jongeren omdat die dikwijls fysiek plaats heeft voor een bepaalde 

periode. Zijn er voldoende animatoren? Is  de aanmeldingsprocedure reeds gestart voor 

de aanwerving van (hoofd)animatoren? 



5. Hoe gaan de speelpleinen de veiligheid van zichzelf en de kinderen kunnen verzekeren?  

 


