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Er is – vreemd genoeg – geen beter
moment dan vandaag om de missie

en visie van JCI in Vlaanderen te
vervullen. 

Wij hebben het in ons bloed om een
stuwende katalysator te zijn voor onze

eigen leden, onze bedrijven en onze
(lokale) gemeenschappen

Jonathan Schuermans
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kandidatuur

Collega Jaycees,

Lieve vrienden,

Het zal geen al te grote verrassing meer zijn

voor de meeste onder jullie, gezien ik mijn

ambitie reeds met velen van jullie gedeeld

heb, maar sta mij toe via deze brief één en

ander nader toe te lichten.

Zij die mij kennen weten dat JCI me zeer na

aan het hart ligt. Sinds ik op het event “De

Brugsche Beer” van het jaar 2014 met een

Brugs JCI lid een praatje maakte ben ik

geboeid en gebeten door JCI. De eerste

ledenvergadering in het politiehuis te Brugge

staat me dan ook nog in het geheugen

gegrift. Rein die me hartelijk verwelkomde in

zijn functie als ledenverantwoordelijke en

Thomas die zijn rol als voorzitter met verve

speelde. Een klein half jaar later zag ik Stef

Verbeeck in een statige aula verkozen

worden tot Vlaams voorzitter op het Vlaams

Congres in Leuven. Een beeld dat zich de

jaren daarna nog heeft herhaald met Ine

Lepage, Olivier Brackx, Valère Vereecke,

Isabelle Bouckaert en Kenneth – Kevin voor

de vrienden - De Decker. Ik kan me dat gevoel

– voorlopig – alleen maar voorstellen.

Maar we zaten in oktober 2014. Sinds die

memorabele Brugsche Beer heb ik dankzij

JCI zoveel fantastische mensen leren kennen,

aan zoveel leerrijke projecten mogen

meewerken en een bescheiden aantal

(inter)nationale ervaringen mogen opdoen.

JCI is onmiskenbaar deel gaan uitmaken van

mijn dagelijks leven. Bovendien heb ik er de

liefde van mijn leven mogen ontmoeten en

samen hebben we het afgelopen jaar het

allermooiste project ter wereld gerealiseerd,

luisterend naar de naam Noélie.

Mijn lokale afdeling, JCI Brugge, heeft mij

reeds zoveel mooie kansen gegeven – te

denken valt aan mijn

commissiedirecteurschap - als kandidaatlid -  

van het Galabal ter ere van het 50-jarig

bestaan, de organisatie van de Brugsche Beer

en vele andere kleine en minder kleine

projecten - dat ik vond dat het hoog tijd was

om ook iets terug te geven! 

Zo werd ik lokaal voorzitter in het werkjaar

2018-’19. Een prachtig jaar, die ik bekroond

zag met de award Beste Voorzitter voor een

Lokale Afdeling (< 25 leden). Nog altijd een

grote dank naar mijn toenmalige raad van

bestuur voor het indienen van het dossier.

Maar ook buiten mijn lokale afdeling lonkte

JCI. Zo was ik twee jaar actief binnen de

Stuurgroep Vlaanderen, organiseerde mee de

Belgian Parliament Experience in 2017 en was

vicevoorzitter en

communicatieverantwoordelijke voor het

districtsevent WVLJO 2018. Daarbij heb ik

steeds de eer gehad te kunnen spreken met,

leren van en van gedachten wisselen met

mensen van verschillende JCI-niveaus, uit

verschillende provincies en van diverse

generaties. En steeds weer zie ik die zelfde

gedrevenheid, die passie voor het vak “JCI”.

Die gedrevenheid ging ook andere mensen

niet onopgemerkt voorbij. Zo antwoordde ik

positief op de vraag van Isabelle Bouckaert

om haar bestuursploeg te versterken in

2019-’20. En sinds het Wereldcongres 2020 in

Japan ben ik eveneens lid van de

internationale JCI Rise Committee, als

aangestelde voor Europa.

En die gedrevenheid, die passie, dat wil ik ook

uitdragen binnen JCI Vlaanderen. Ik ben er

van overtuigd dat onze vereniging op dit

ogenblik een zeer mooie basis heeft, met

lokale afdelingen die elk op hun eigen – én

vaak eigenzinnige – manier ervoor zorgen

dat JCI (in) Vlaanderen is wat het op vandaag

is.

Beste voorzitters,

Lieve vrienden,

Samen met jullie, wil ik de uitdaging aangaan

om JCI (in) Vlaanderen naar het volgende

niveau te tillen, met groei en gedrevenheid

als katalysatoren.  Ik wil samen met jullie

ontdekken wat onze vereniging nog meer te

bieden heeft voor elk van ons en voor zij die

(nog) geen lid zijn.

Graag stel ik mij met deze brief dan ook

officieel kandidaat als jullie voorzitter en ik

vraag hierbij enthousiast maar met een klein

hartje eind februari 2021 om jullie positieve

stem. Ik kijk er alvast ontzettend naar

uit en ik hoop jullie ook.

Jonathan Schuermans

What you do has far more greater impact than what you say ~ Stephen Covey

"Steeds weer zie 
ik die zelfde passie 
voor het vak JCI"
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JCI Vlaanderen
DAG VAN DE
VERANTWOORDELIJKEN

AUGUSTUS
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Het jaar 2020 was surrealistisch en niet te vatten in één enkele zin. Immediate Past
President Isabelle Bouckaert eindigde haar Fire-jaar in volle corona-crisis en niemand
kon op dat moment voorspellen wat er ons nog te wachten stond. Huidig voorzitter
Kenneth De Decker kon zijn jaar excellent én fysiek starten, met de dag van de
verantwoordelijken in augustus, de algemene vergadering van september en de
openvormingsdag in Brugge op 10 oktober. Geen dag te vroeg, want halverwege oktober
ging alles terug dicht. De meer dan 60 deelnemers op de algemene vergadering van
november, die noodgedwongen opnieuw online doorging, en het enthousiasme die ik daar
voelde, bewijzen eens te meer dat de huidige ploeg zich niet laat terugduwen door het
corona-virus. Ik had ook niet minder verwacht, dat zit nu eenmaal in het DNA van een
Jaycee.

Beste Jaycee, het coronavirus heeft onze economie en samenleving op zijn kop gezet.
Het ganse verenigingsleven - die instaat voor een sterk sociaal weefsel - kreeg een ferme
tik. Activiteiten werden afgelast, projecten werden stilgelegd en vergaderingen werden
noodgedwongen naar de online omgeving verplaatst. En dát heeft onlosmakelijk
gevolgen op korte en middellange termijn. 

Ik kan én wil echter niet geloven dat corona de doodsteek wordt voor het
verenigingsleven in het algemeen en JCI in het bijzonder. Meer dan ooit ben ik er van
overtuigd dat een vereniging als JCI zijn plaats en rol heeft in onze maatschappij. Ik durf
lichtjes te hopen dat we tegen werkjaar 2021-’22 de gezondheidscrisis grotendeels achter
ons kunnen laten en ons – geheel in lijn met visie, missie en credo – ten volle kunnen
smijten op de heropbouw van onze samenleving, onze economie en onze eigen dierbare
vereniging. 

Want – zoveel is zeker – we zullen een nieuwe start moeten maken. En dat is niet altijd
eenvoudig. Elke lokale afdeling heeft op een of andere manier afgezien, en sommige
afdelingen hebben of hadden het extra moeilijk. Maar ik merk bij ieder die ik spreek – ook
binnen mijn job bij Unizo – dat er nood blijft aan ontmoeting, aan samenwerking, aan
relance & daadkracht.

thema

Nood aan ontmoeting, aan
samenwerking, aan relance
& daadkracht
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En corona biedt zeker ook kansen voor ons verenigingsleven. Dit is het moment om iets
nieuws te proberen. Om het eigen verhaal weer scherp te stellen en te kijken hoe je als
lokale afdeling kan inspelen op de plaatselijke nood. 

Maar het is ook het moment om persoonlijker te worden. Om terug te spreken met én te
luisteren naar elkaar. Na de periodes van afzondering moet een vereniging als JCI
inspelen op de nood aan contact, op de nood aan mensen zien. Het is in het allergrootste
belang dat het verlangen om mensen te ontmoeten blijft aangewakkerd worden. Anders
zal het nietsdoen ons toekomstig gedrag domineren. Ik ben er van overtuigd dat
afdelingen die daar snel op zullen inspelen daar de vruchten van zullen plukken. Op dat
vlak wordt het jaar 2021 een kanteljaar.

Zoals ik al aangaf zijn er een aantal vlakken waarin we een rol van betekenis kunnen
spelen. Extern naar (her)opbouw van economie en samenleving, intern naar verdere
uitbouw van onze vereniging en diens lokale afdelingen. De vier areas of development,
beter gekend als de pijlers van JCI, sluiten daar ook naadloos bij aan. Business,
Gemeenschap, Individu & Internationalisme.

Die (weder)opbouw wordt ook het centraal thema van mijn jaarplan. De codenaam die ik
de afgelopen maanden gebruikte wordt ook het jaarthema : ‘Feniks’. 

De feniks is een fabeldier uit de Griekse en Chinese mythologie. De feniks was steeds
opnieuw in staat om uit zijn eigen as herboren te worden. 

Aan de vooravond van ons 50 jarig jubileum als JCI Vlaanderen hebben we de plicht om
recht te staan en volop te kiezen voor een daadkrachtige bijdrage aan onze economie,
onze maatschappij en het verenigingsleven!

#FNX

mogelijkheden
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JCI Leuven
OPENVORMIGSDAG

 OKTOBER
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team

VOORZITTER PAST
PRESIDENT SECRETARIS

PENNING B&N PROJECTEN

GROEI/LA TIF MARCOM

PARTNERSHIPS
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De persoonlijke ontwikkeling, met een focus op
mentaal welzijn en ondernemerschap, van onze
leden aanscherpen.

Het aanscherpen van de leiderschapskwaliteiten
van onze leden in al zijn facetten, want het is aan
een verenigingen als JCI om het goede voorbeeld
te geven in deze snelwijzigende maatschappij.

De kerktorenmentaliteit doorbreken door jonge
leden van JCI te laten kennismaken met het
(inter)nationale aspect van JCI.

De betrokkenheid van de afdelingen bij het beleid
en de uitgewerkte visie van JCI Vlaanderen
verhogen.

De samenwerking tusen afdelingen stimuleren, om
van de schaalgrootte en synergie te profiteren op
vlak van gemeenschaps-, business- en
vormingsprojecten.

Het verder uitbouwen van een kennisdatabase
omtrent projecten en events.

Tegen eind juli 2022 een groei van 10% realiseren,
om het voortbestaan van onze vereniging en haar
afdelingen, in de komende jaren, te kunnen
garanderen.

De visibiliteit van JCI verhogen. JCI (in) Vlaanderen
zal bekend zijn binnen en buiten haar eigen grenzen,
omdat een grote visibiliteit de geloofwaardigheid
van ons verhaal verhoogd, alsook potentiële leden
en partners naar onze vereniging trekt.

JCI Vlaanderen voorzien van een recurrente bron
van inkomsten door het behoud van huidige
partnerships en het aantrekken van nieuwe. 

Uiteraard geen visie zonder concrete doelstellingen. Wat willen we op het einde van 2021-'22 bereikt hebben?

doelstellingen
#knaldrang

leden verenigingafdelingen
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we'll
rise 
like a

phoenix
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JCI Vlaanderen
MINGLE & JINGLE

DECEMBER

Aanbieden van opleidingen rond
ondernemerschap (ism Unizo) en mentaal
welzijn, evenals keynotes in zelfde themata
op de belangrijkste events van JCI
Vlaanderen.

JCI Vlaanderen blijft de JCI FLAC financieel
ondersteunen, daarnaast worden initiatieven
als de Dutch Academy en de European
Academy als leiderschapstrainingen mee
gepromoot. Bij gelegenheid worden
individuele leden in de spotlights gezet.

De deelname aan activiteiten van andere
afdelingen/geledingen stimuleren dmv
gamification, het ondersteunen van
intralokale projecten

Het aantal algemene vergadering wordt
terug opgetrokken naar 5, om ruimte voor
debat en inmenging in het beleid mogelijk te
maken. De nacht van de voorzitter wordt
heringevoerd om ook het informele contact
te bewerkstelligen.

Afdelingen met raad, daad & centen bijstaan
met het oog op samenwerkingen tussen
twee of meerdere afdelingen, alsook de
districten.

De inspiratiecorner op de website
jci.vlaanderen zal met minstens 1 project per
afdeling worden uitgebreid om best
practices met elkaar te delen.

We blijven best practices delen van goed
wervende afdelingen en we kijken hoe we
een ruime wervingscampagne op poten
kunnen zetten. Er zal ook proactief gewerkt
worden op initiatieven rond nieuwe
afdelingen.

Vanuit Marketing & Communicatie worden
sociale media templates en sjablonen voor
perscommunicatie voorzien. We trachten JCI
ook op een positieve manier minstens 1 keer
in de nationale media te krijgen.

We streven naar behoud van de huidige
partners en gaan voor 10 KEUR nieuwe
partnerships.

En hoe gaan we dit nu concreet aanpakken?

actiepunten

leden verenigingafdelingen
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fun with numbers
Investeren om te realiseren

JCI heeft - als vzw - niet de doelstelling om winst te maken. In de loop
der jaren heeft JCI Vlaanderen een mooie buffer opgebouwd en al heel
wat initiatieven genomen om dit te laten terugvloeien naar de
afdelingen, bijvoorbeeld door het subsidieprogramma twv jaarlijks 5000
euro in de jaren 2018 tot 2020. Voor het huidig werkjaar werd nog
beslist om geen lidgelden te innen bij de lokale afdelingen én
tegelijkertijd zelf in te staan voor de betaling van de supranationale
lidgelden. 

Daarnaast worden ook gelden gereserveerd voor afdelingen die
organisaties op zich nemen, bijvoorbeeld de open vormingsdag, de
finale van de Vlaamse Jonge Ondernemer en het Vlaams Congres.

Het idee is om het komend werkjaar te investeren om te realiseren. En
dit zowel als lid, als afdeling, maar ook als vereniging. Hoe dit in de
praktijk in zijn werk zal gaan, bespreek ik graag met de voorzitters van
onze lokale afdelingen.

Bestaande initiateven en reeds aangegane engagementen zullen
gehonoreerd worden.
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events

augustus

september

oktober

november

december

januari

21

17

9
22-24

X

X

22
26

Dag van de Verantwoordelijke

Algemene vergadering

Openvormingsdag in Leuven
Nationale Conventie ism JCI Nederland in Zeeland

Algemene vergadering 

Mingle & Jingle : kick-off 50 Jaar JCI Vlaanderen

Inspiration Day Antwerpen
Past Presidentsdiner JCI Vlaanderen

onder voorbehoud
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JCI BRUGGE & JCI HOUTLAND
EUROPESE

CONFERENTIE

JUNI
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februari

maart

april

mei

juni

juli

Algemene vergadering 

Provinciale voorrondes Vlaamse Jonge Ondernemer

Finale Vlaamse Jonge Ondernemer

Algemene vergadering 

Europese Conferentie Brugge

Fin de saison 2021-'22

events

26

X

X

X

8-11

X
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WIE, OH WIE?
FIN DE SAISON

 JULI
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keynote wishlist

?

?

KU LEUVEN

Ralf Caers

VLAAMS MINISTER

ECONOMIE

Hilde Crevits

RUBICON

Stefaan Bonte

LET'S GO URBAN

Sihame El Kaouakibi
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N E V E R  G I V E  U P .
N E V E R  S U R R E N D E R .

A N D  R I S E  U P  A G A I N S T
T H E  O D D S

Nele De Roos, voor de onvoorwaardelijke steun
 

Kenneth De Decker, voor de lange gesprekken
 

Stef Verbeeck, voor de opbeurende telefoontjes
 

JCI (in) Vlaanderen, voor het geloof en het
vertrouwen

dank
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Bedankt

Opmerkingen of feedback?

jonathan.schuermans@jci-brugge.be

0484 73 01 58


