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‘‘
In tijden waarin de democratie en de vrije meningsuiting in 
bepaalde Europese landen onder druk staan en de Amerikaanse 
president Donald Trump van leer trekt tegen de media, is het be-
langrijk dat we aan toekomstige generaties meegeven waarom die 
democratie zo belangrijk is en hen laten zien hoe die precies werkt. 

Daarom organiseert het Vlaams Jeugd Parlement (VJP) jaarlijks 
een simulatie van het reilen en zeilen op het Vlaams politiek 
niveau. Gedurende vier dagen bieden wij meer dan 120 jongeren 
van allerlei slag en afkomst de kans om in het Vlaams Parlement 
met elkaar in debat te gaan over drie centrale maatschappelijke 
vraagstukken. 

Met ons project willen we jongeren laten zien dat hun mening 
ertoe doet. We leren hen geïnformeerde standpunten innemen 
en deze helder en respectvol communiceren. Het is fantastisch 
om elk jaar jongeren te zien openbloeien tijdens het VJP, daarvoor 
doen we het. Verder geven we hen mee hoe je op een constructie-
ve manier tegenstellingen kan overbruggen. We stellen tevreden 
vast dat deelnemers ondanks de gepolariseerde politieke wereld 
rondom hen erin slagen om telkens opnieuw compromissen te 
vinden.  

Zeker in dit politieke verkiezingsjaar met eind mei zowel Vlaamse 
als federale en Europese verkiezingen, vinden we het extra be-
langrijk om jongeren dichter bij politiek te brengen en hen op een 
geïnformeerde manier naar de stembus te laten gaan. Vandaar dat 
we dit jaar een aantal extra activiteiten organiseren zoals een groot 
politiek jongerenevenement op 22 mei in de Arenbergschouwburg 
in Antwerpen. 

Om dit alles te kunnen realiseren hebben we uw financiële steun 
nodig. Zonder de steun van private partners zou dit project im-
mers niet kunnen bestaan. Daarom stellen we u dit sponsordossier 
door. We danken u bij voorbaat voor uw vertrouwen en steun aan 
het VJP. Dankzij uw steun zorgt u mee voor een beter geïnfor-
meerde en maatschappelijke bewustere nieuwe generatie. 

VOORWOORD
Jongeren zien 
openbloeien, daar 
doen we het voor. 

Jasper Vervloet
voorzitter Vlaams 
Jeugd Parlement vzw
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DOELSTELLINGEN

In de eerste plaats wil het Vlaams Jeugd 
Parlement jongeren kennis laten maken 
met het reilen en zeilen van het Vlaams 
Parlement, ongeacht achtergrond of 
voorkennis. Aan de hand van de nodige 
coaching neemt iedere deelnemer op een 
educatieve manier deel aan de Vlaamse 
wetgevende macht in al haar facetten.

We dompelen de deelnemers onder in 
drie relevante en hedendaagse maat-
schappelijke thema’s waarbij ze de 
democratische vaardigheden en principes 
van debat, dossierkennis en coalitie-
vorming aanleren en toepassen. Voor 
een weekje zijn zij de Vlaamse volksver-
tegenwoordigers die mee debatteren, 
amenderen en onderhandelen in de 
commissies, politieke wandelgangen en 
plenaire vergadering. Kennis over de 
democratie in Vlaanderen in haar meest 
pure vorm: dat is hetgeen wij wensen aan 
te bieden aan onze deelnemers.

Naast dit educatieve doel, streeft het VJP 
eveneens een duidelijk maatschappe-
lijk doel na. Als parlementaire simulatie 
blijven we namelijk niet blind voor de 
veranderende realiteit waarbij alles aan 
een rotvaart voortdendert. Een realiteit 
waarin meningen zonder kritische reflectie 
gedeeld worden via sociale media en 
alleen zij met de luidste stem gehoord 
dreigen te worden. De succesvolle afgelo-
pen vijf simulaties leerden onze jongeren 
dat iedereen, met de nodige duiding en 
ondersteuning, een mening kan vormen 
rond de onderwerpen waarmee onze 
samenleving vandaag de dag worstelt. 
We benadrukken dat hun mening doet 
ertoe en tonen hen hoe die genuanceerd 
te vormen en verwoorden. Debat wordt 
zo een interessant heen-en-weer-spel 
van argument en tegenargument waarbij 
tegenstellingen op een constructieve 
manier overbrugd raken.

Het VJP was voor mij een fantastische en 
unieke ervaring. Ik leerde er veel bij over 
de werking van het parlement en kreeg een 
goed beeld van het werk van een 
volksvertegenwoordiger

‘‘

Het VJP is iets moois waar jongeren 
van verschillende achtergronden 

kunnen samenkomen met een stem die 
gehoord wordt zonder vooroordelen.

Nicky Mwiza, 19

Lies Vancayzeele, 18

’’
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De volksvertegenwoordigers, de grootste groep deelnemers  
verdelen zich in verscheidene fictieve politieke fracties. Hiervoor 
hebben ze de keuze uit iedere ideologische stroming die we 
anno 2019 in Vlaanderen aantreffen,  gaande van uiterst links tot 
uiterst rechts. 
Samen maakt of kraakt deze jonge garde volksvertegenwoordi-
gers vervolgens de drie centrale ontwerpen van decreet die de 
jeugdministers minutieus hebben voorbereid. In de parlemen-
taire commissiezalen halen zij hun hart op door er lustig op los 
te amenderen, de ministers het vuur aan de schenen te leggen 
en hun scherpste oneliners boven te halen. Na twee dagen 
ten gronde debatteren en compromissen zoeken, wordt elk 
decreetsontwerp besproken en gestemd in de plenaire vergade-
ring. Jongeren leren hierbij in de eerste plaats samenwerken en 
respectvol communiceren ondanks (ideologische) verschillen 
en dat zowel binnen hun eigen fractie als over de fractiegrenzen 
heen.

In een democratie kan het niet ontbreken aan een sterke vierde 
macht, de pers, die functioneert als waakhond. Ook binnen het 
Vlaams Jeugd Parlement spelen journalisten daarom een be-
langrijke rol. Naast de volksvertegenwoordigers, participeert er 
jaarlijks ook een equipe journalisten aan de simulatie. Gewapend 
met camera en micro legt deze creatieve bende de volksverte-
genwoordigers het vuur aan de schenen, brengt ze verslag uit 
van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens de simulatie en gaat 
ze op locatie om reportages te draaien. Het verzamelde materi-
aal verwerken de journalisten in een aantal boeiende journalis-
tieke items. Een voorsmaakje van eerder gemaakt werk vindt u 
op het YouTube-kanaal van het Vlaams Jeugd Parlement.

Volks-
vertegenwoordiger

Journalist

Tot slot bewaakt de Raad van State via een aantal staatsraadsle-
den het waarheidsgetrouwe karakter van de simulatie. Ervaren 
organisatieleden, allen juristen van opleiding, garanderen de 
kwaliteit van het wetgevende werk. Voorafgaandelijk aan de si-
mulatie toetsen zij artikelsgewijs de ontwerpen van decreet aan 
bestaande wetgeving. Tijdens de simulatie staan zij de deelne-
mers en organisatieleden bij met juridisch advies in de commis-
sies en de plenaire vergadering.

Lid Raad 
van State

VERLOOP VLAAMS JEUGD 
PARLEMENT
Voorafgaand aan de simulatie bereiden drie jeugdministers (gekozen organisatieleden die 
eerder deelnamen aan het Vlaams Jeugd Parlement) een decreetsvoorstel voor rond een 
welbepaald maatschappelijk thema. Met die decreetsvoorstellen gaan de deelnemers van 
het Vlaams Jeugd Parlement aan de slag tijdens de simulatie. Dat doen ze in drie verschil-
lende rollen: als volksvertegenwoordiger, journalist of staatsraadslid. Iedere rol belicht 
daarbij een ander aspect van de democratie in Vlaanderen. Hiernaast lees je wat elke 
functierol precies inhoudt. 

Om de deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden op hun rol tijdens de simulatie en 
hen inhoudelijk en verbaal te versterken, organiseren we in de maand voor de simulatie 
een deelnemersdag. Daar krijgen de deelnemers meer informatie over het project, krij-
gen ze handige tips & tricks, en leren ze bij over de maatschappelijke thema’s die behan-
deld zullen worden tijdens de simulatie. Elk jaar proberen we toonaangevende experten 
naar onze deelnemersdag te lokken. De journalisten krijgen daarnaast ook specifieke 
technische vorming tijdens de deelnemersdag.  

Tijdens het Vlaams Jeugd Parlement verblijven de deelnemers in een jeugdherberg in 
Brussel. Naast debatteren staan er immers ’s avonds nog andere activiteiten op het pro-
gramma zoals een kennismakingsspel en een stadsspel. Op die manier leren de deelnemers 
elkaar ook buiten het halfrond van het Vlaams Parlement beter kennen en ontstaan er 
vaak hechte vriendschappen en dat over ideologische en sociaaleconomische breuklijnen 
heen. Dit sociale aspect vinden we als organisatie ook enorm belangrijk. 
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2019: VERDER 
GROEIEN EN 
INVESTEREN IN DE 
TOEKOMST 

SPEERPUNTEN 2019

In 2019 willen we als organisatie verder 
groeien. Afgelopen jaar bereikten we een 
recordaantal jongeren maar we zijn ge-
zond ambitieus en willen de lat dit jaar nog 
een heel stuk hoger leggen. Zeker in een 
verkiezingsjaar als dit vinden we het extra 
belangrijk om jongeren te informeren over 
politiek en hen kennis te laten maken met 
de werking van onze democratie. 

Naar aanleiding van de verkiezingen eind 
mei organiseren we een aantal activiteiten 
om jongeren een weloverwogen stemkeu-
ze te laten maken. De apotheose van die 
activiteiten is een groot politiek jonge-
renevenement in de Arenbergschouw-
burg in Antwerpen op 22 mei. Daar zullen 
een kleine duizend jongeren de politieke 
kopstukken van alle partijen het vuur aan 
de schenen kunnen leggen. Bovendien 
kunnen ze er ook genieten van topcomedy 
en een muzikale afsluiter, en dat allemaal 
in het teken van de politiek. 

Naast onze simulatie en andere evene-
menten willen we ook via het onderwijs 
jongeren dichter bij politiek brengen en 
laten kennismaken met de werking van 
het parlement. Daarom werken we in 2019 
samen met de onderwijssector een inter-
actief en laagdrempelig educatief pakket 
uit voor middelbare scholieren rond het 
reilen en zeilen van het parlement. 

In 2019 is het onze ambitie om het jour-
nalistieke deel van ons project verder te 
versterken. We zijn daarom van plan om 
te investeren in journalistiek materiaal. 
Zo kunnen we de verdere ontwikkeling van 
het journalistieke deel op lange termijn 
garanderen en kunnen we ook jonge jour-
nalisten doorheen het jaar de kans geven 
om journalistieke ervaring op te doen. 
Door de aankoop van journalistiek materi-
aal kunnen we op termijn ook besparen op 
huurkosten. 

Omdat we vinden dat 
een goed parlement 
een weerspiegeling 
vormt van de samenle-
ving, vinden we diver-
siteit enorm belangrijk. 
We zijn dan ook trots 
op de resultaten die we 
vorig jaar op dit vlak 
behaalden. Bijna de 
helft van de deelnemers 
was vrouwelijk (48%) en 
meer dan een derde van 
de deelnemers had een 
migratieachtergrond. In 
2019 willen de diver-
siteit van ons project 
verder versterken. 

Duurzaamheid

Ook als kleine orga-
nisatie kunnen we 
een rol spelen in de 
omschakeling naar een 
duurzame samenleving. 
In 2019 zullen we bij de 
invulling van ons project 
(aankopen, mobiliteit, 
...) zoveel mogelijk pro-
beren duurzame keuzes 
te maken. 

9

Diversiteit 
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BUDGET

Uitgaven (2018: 36.000 euro) 
Het organiseren van het Vlaams Jeugd 
Parlement en extra activiteiten brengen 
heel wat kosten met zich mee. Veruit de 
grootste uitgavenpost is elk jaar het 
verblijf van de deelnemers in de jeugd-
herberg met overnachting en maaltijden. 

Daarnaast zijn er elk jaar ook een aantal 
praktische en administratieve kosten. 
Daaronder vallen onder meer druk- en pa-
pierwerken; bank- en verzekeringskosten; 
en een jaarlijkse publicatie in het Belgisch 
Staatsblad. 
Een derde uitgavenpost is de promotie 
van het Vlaams Jeugd Parlement om deel-
nemers aan te trekken. Daaronder vallen 
zowel de kosten van offline promotie (gro-
tendeels drukwerken) als online promotie 
(grotendeels advertentiekosten via sociale 
media). 

Een vierde uitgavenpost is de huur 
en aankoop van materialen voor de 

journalistenploeg. Om het journalistieke 
deel op lange termijn te kunnen blijven 
uitbouwen is er geopperd om in 2019 een 
deel van het journalistieke materiaal aan te 
kopen (lees meer p.8). 

Tot slot plannen we dit verkiezingsjaar ook 
een aantal extra activiteiten om jonge-
ren te informeren over politiek. Exponent 
daarvan is ons politiek jongerenevene-
ment in de Arenbergschouwburg op 22 
mei (lees meer p.8). Ook die activiteiten 
vergen heel wat kosten.

Inkomsten (2018: 36.000 euro)
De bijdragen die deelnemers zelf betalen 
vormen de grootste inkomstenbron bij de 
organisatie van het Vlaams Jeugd Parle-
ment. Voor participatie aan de simulatie 
vragen wij reguliere deelnemers een deel-
nemersbijdrage van 90 euro. Daarnaast 
voorzien we in een sociaal tarief van 30 
euro voor deelnemers die beschikken over 
het statuut beursstudent. Op die  manier 
willen we vermijden dat de kostprijs een 
drempel voor deelname impliceert. Zoals 
eerder gesteld: de stem van iedere jongere 

is van tel, ongeacht zijn of haar sociaaleconomische achter-
grond. Naast de deelnemersbijdragen betalen organisatiele-
den met stemrecht in de Algemene Vergadering een kleine 
ledenbijdrage van 5 euro. 

Voor de overige financiële middelen reken wij jaarlijks op de 
goodwill van externe actoren met een hart voor ons project. 
Daarbij gaat het in de eerste plaats om de Vlaamse Overheid 
die jeugdprojecten als het onze al meerdere jaren genegen is. 
Daarenboven zoeken wij jaarlijks middelen bij private 
ondernemingen, organisaties en verenigingen om de 
kosten te dekken. Tot slot is het ook mogelijk om het VJP par-
ticulier te steunen in de vorm van een erelidmaatschap t.w.v. 
50 euro. De steun van al onze externe partners is niet enkel 
essentieel voor de organisatie van een VJP-simulatie, het 
helpt ook een basis te leggen waarop toekomstige besturen 
het project verder kunnen uitbouwen.

verblijf 
jeugdherberg

praktische 
organisatie

materiaal 
journalistenploeg

development
online VJP-platform

rekruteringpraktische kosten

publieke 
sponsoring

private 
sponsoring

Uitgaven 2018 

Inkomsten 2018

organisatiegelden

deelnemers-
gelden
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ACTIEVE SPONSORING:  BLIJF ALS 
SPONSOR BETROKKEN

SPONSORPAKKETTEN

een vermelding op de website; 

vermelding in presentatie die wordt gebruikt tijdens promoronde 
langs hogescholen en universiteiten; 

vermelding op cover deelnemersbundel; 

mogelijkheid tot verspreiding promomateriaal (i.e. gadgets, flyers, 
...) in de welkomstpakketten van de deelnemers. 

vermelding van logo in alle communicatie naar (kandidaat-)deel-
nemers en alumni. 

SPONSORPAKKET 1 KLEINE SPONSOR (≥ 1.000) 

Het was fijn om zo’n bende 
geëngageerde jongeren bij 
elkaar te zien. 

‘‘

We vinden het fijn als sponsors oprecht 
geïnteresseerd zijn in ons project en nauw 
betrokken willen blijven bij het verloop 
ervan. In 2018 hadden we verschillende 
van die zogenaamde ‘actieve sponsors’. 
Ze dachten mee na over concrete topics 
die we zouden kunnen behandelen, gaven 
feedback op de decreetsvoorstellen, 
kwamen hun expertise delen op onze 
deelnemersdag en volgenden actief mee 
de debatten tijdens de simulatie in het 
Vlaams Parlement. Zowel de sponsors als 
wijzelf voelden deze vorm van sponsoring 
aan als een grote meerwaarde.

Enkele ervaringen van onze actieve 
sponsors: “Via AG Real Estate heeft Ageas 
een grote expertise in de vastgoedsector, 
en meer bepaald in schoolinfrastructuur. 

Door onze deelname wilden we onze 
kennis en expertise graag delen met de 
deelnemers van het Vlaams Jeugd Parle-
ment. We werden als sponsor zeer actief 
betrokken bij de verschillende momenten 
en dat apprecieerden we enorm.” (Eva van 
Ageas, hoofsponsor 2018) 

“We vonden het leuk dat er binnen de 
simulatie ruimte werd gemaakt om te de-
batteren rond toch wel een hot topic als 
groene energie. Het was leuk om zo een 
bende geëngageerde jongeren bij elkaar 
te zien.”  (Silke van Eneco, hoofdsponsor 
2018) 

Het Vlaams Jeugd Parlement draait volledig op een equipe enthousiaste en geëngageer-
de vrijwilligers. Hoewel de kosten grotendeels door deelnemersgelden betaald raken, 
kunnen wij niet zonder enkele schitterende externe partners. Indien we namelijk de kost 
van de volledige simulatie en andere activiteiten op onze deelnemers zouden verhalen, 
zou de deelnameprijs voor hen spectaculair stijgen. Dat staat haaks op onze missie om 
een open en toegankelijk project te zijn for the many, not the few. 
 
Vandaar spreken we u aan: uw donatie is essentieel in het voortbestaan van het VJP-pro-
ject op lange termijn. Via een eenvoudige bijdrage kan u het Vlaams Jeugd Parlement 
helpen groeien als organisatie en mee een forum helpen bieden aan de beleidsmakers 
van morgen!

In wat volgt, vindt u onze vier sponsorpakketten. Daarbij 
laten we eveneens ruimte voor het samenstellen van 
sponsorpakketten op maat, na overleg. Verder zijn wij be-
reid tot het afsluiten van een exclusiviteitcontract indien 
gewenst. U kan hiervoor contact opnemen met onze 
sponsorverantwoordelijke Jeroen Vanrusselt via 
sponsoring@vlaamsjeugdparlement.be. 

Voor een sponsoring vanaf 1.000 euro voorzien we in: 

Silke de Bouw
Eneco
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vermelding van het logo op flyers en affiches ter promotie van de 
simulatie; 

vermelding logo op de Facebookbanner (*) simulatie;  

vermelding logo in de video’s op Facebook (*), Instagram (*), 
IGTV en YouTube tijdens en na afloop van de simulatie;

een aparte vermelding op Facebook en Instagram; 

banner aanwezig tijdens de simulatie. 

SPONSORPAKKET 2 MEDIUM SPONSOR (≥ 2.000) 

vermelding van het logo op de flyers en affiches ter promotie van 
ons politiek jongerenevenement in de Arenbergscchouwburg op 
22 mei; 

vermelding logo Facebookbanner (*) event 22 mei; 

mogelijkheid tot verspreiding promomateriaal (i.e. gadgets, flyers, 
...) tijdens het politiek event op 22 mei; 

vermelding logo in de video’s op Facebook (*), Instagram (*), 
IGTV en YouTube tijdens de grote online promotiecampagne 
voor de simulatie. 

SPONSORPAKKET 3 GROTE SPONSOR (≥ 3.000)  

Logo op affiches en flyers in een grotere weergave dan die bij de 
andere sponsorpakketten; 

vermelding logo in video’s op Facebook (*), Instagram (*), IGTV 
en YouTube tijdens de grote promotiecampagne voor ons poli-
tiek event op 22 mei; 

mogelijkheid tot tonen van video bij aanvang van ons politiek 
jongerenevenement in de Arenbergshouwburg op 22 mei;  

gratis tickets voor politiek evenement 22 mei; 

banner tijdens politiek evenement 22 mei; 

zichtbaarheid op alle evenementen  activiteiten van het Vlaams 
Jeugd Parlement en de evenenement waar we aanwezig zijn; 

vermelding logo in alle videos’ die doorheen het jaar verschijnen 
op onze sociale media (*). 

SPONSORPAKKET 4 HOOFDSPONSOR (≥ 5.000) 

Voor een sponsoring vanaf 2.000 euro voorzien we bijkomend in: 

Voor een sponsoring vanaf 3.000 euro voorzien we bijkomend in: 

Voor een sponsoring vanaf 5.000 euro voorzien we bijkomend in: 
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*Bereik sociale media: Facebook: gemiddeld bereik: 15.000 jongeren per week, 
in topweken bereik van 40.000 jongeren - Instagram: gemiddeld bereik: 10.000 
jongeren per week, in topweken bereik van 20.000 jongeren
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