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JCI VLAANDEREN
Beleidsplan ’18-‘19

Voorwoord
Beste JCI’ers,

Op 3 februari 2018 heb ik van jullie het vertrouwen gekregen om vanaf 1 augustus 2018 de fakkel over te
nemen van Olivier Brackx, waarvoor dank.
Ik heb daarop de koe bij de horens gevat en een rvb samengesteld om u tegen te zeggen.
In de lijn met de visie 2025 hebben wij ervoor geopteerd om een kleinere rvb samen te stellen. Kleiner wil
uiteraard niet zeggen minder goed, maar efficiënter en doordacht.
De rvb bestaat uit een goede samenstelling met ervaren mensen enerzijds, en nieuwe gezichten anderzijds
die met een frisse kijk een nieuwe wind kunnen laten blazen in het veranderende JCI landschap.
Ik ben dan ook blij om een rvb te hebben bestaande uit drie trainers, zes oud-voorzitters,
vertegenwoordiging in de vijf provincies en dit alles overgoten met een sausje van enthousiasme,
positivisme, drive en JCI een warm hart toedragend.
Samen met deze nieuwe ploeg ik heb ik het beleidsplan die jullie reeds in januari 2018 hebben ontvangen
en goedgekeurd gefinetuned, bijgeschaafd en aangepast.
U zal dit allemaal kunnen lezen op de volgende pagina’s.
Tot op het Vlaams congres!

Valère Vereecke
Voorzitter – elect

Valère Vereecke
• voorzitter
• JCI Antwerpen

Antwerpen

Olivier Brackx
• Immediate Past President
• JCI Oostende-Middenkust

West-Vlaanderen

Isabelle Bouckaert
• Lokale afdelingen + B&N
• JCI Waregem

West-Vlaanderen

Nele Buymans
• Secretaris
• JCI Brussel

Vlaams-Brabant

Goran Vanneste
• TIF-director
• JCI Damme

West Vlaanderen

Kjell Patteeuw
• Penningmeester
• JCI Ieper-Poperinge-Wervik

West-Vlaanderen

Tim Beullens
• Projecten & Logistiek
• JCI Heist op Den Berg

Antwerpen

Marc Verbracken
• Partnerships
• JCI Waasland

Oost-Vlaanderen

Sophia Claes
• PR
• JCI Hasselt

Limburg

1.

Toekomstige formele accenten bestuursjaar ’18-’19

1.1.

Heroriëntatie algemene vergaderingen

In het bestuursjaar ’18-‘19 willen wij de betrokkenheid van de lokale voorzitters bij JCI Vlaanderen
verhogen. De algemene vergaderingen zullen netwerkmomenten worden voor zowel lokale voorzitters als
leden, waarbij we focussen op het inhoudelijke. De klemtoon zal liggen op ervaringsuitwisseling en elkaar
inspireren. Daarom koppelen we deze AV’s aan andere events zoals de Partneration en bedrijfsbezoeken.

1.2.

Efficiënter communiceren

We krijgen vandaag de dag teveel informatie langs verschillende kanalen (uitnodigingen, nieuwsbrieven,
facebookinvitaties, e.a.). Dit kan zeker efficiënter. In samenspraak met JCI BWB en JCI Belgium zullen
we dit gestroomlijnder en GDPR conform aanpakken.

1.3.

Aanpassing budget

In het volgende bestuursjaar willen we budget vrijmaken voor een aantal nieuwe promofilmpjes. Dat zal
ongetwijfeld leiden tot een betere naamsbekendheid van JCI bij het brede publiek alsook tot een duidelijk
beeld van de werking.

1.4.

Update boekhoudprogramma

Momenteel worden de finale onderhandelingen voor een nieuw boekhoudprogramma, i.c. Octopus,
afgerond. Bedoeling is dit gratis aan te bieden aan de lokale afdelingen die dit wensen. Er zullen ook
trainingen hierover voorzien worden.

2. Voorlopig agenda JCI Vlaanderen ’18-19

a.

25 augustus ’18:

Dag v/d verantwoordelijken + Wegwijs

b.

28 september ’18:

AV

c.

27 oktober ’18:

Open Vormingsdag

d.

10 November ’18:

AV + Partneration

e.

9 Februari ’19:

AV + bedrijfsbezoek.

f.

Mei ’19:

Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar

g.

25 Mei ’19:

Vlaams Congres

h.

Juni ’19:

Vlaamse Sportdag

3.

Toekomstige inhoudelijke accenten bestuursjaar ’18-’19:

3.1. JCI is het zich bekwamen in leiderschap

“Groeikansen aanbieden die jonge mensen aanzetten tot het
creëren van positieve veranderingen”. “To be the leading
global network of young active citizens”.
Of zoals het in 1978 luidde:
“The purpose of JCI shall be to contribute to the
advancement of the global community by providing the opportunity for young people to develop the
leadership skills, social responsibility, entrepreneurship and fellowship necessary to create positive
change”.
Wij staan volledig achter deze JCI waarden en onze vier pijlers en willen samen deel uitmaken van
een netwerk, zowel regionaal, nationaal als internationaal waar we alleen maar beter van kunnen
worden.
Het allerbelangrijkste hierin is dat die veranderingen positief (moeten) zijn.
Laat dat nu hetgeen zijn waar wij, samen met ieder van jullie, de focus op willen leggen. Er wordt
door het tanend aantal leden de laatste jaren teveel de nadruk gelegd op ledengroei. Zolang we teveel
de focus leggen op het negatieve, zal dit potentiele geïnteresseerden afschrikken. Wij moeten geloven
in onszelf, in de anderen, in de toekomst en positief staan in alles wat we zijn, in alles waar we voor
staan en in alles wat we doen. Vandaar ook een promofilmpje.

3.2. Het lidmaatschap van JCI moet (terug) uitdagend zijn.

Het lidmaatschap van JCI moet (terug) uitdagend
en toch wel een beetje exclusief zijn. Leden
moeten ambitieuze jonge mensen zijn die de
leiding en het initiatief willen nemen om
activiteiten te organiseren met positieve impact.
Het lidmaatschap mag zich dan ook niet beperken
tot de deelname aan leuke activiteiten zonder
meer.
Het lidmaatschap moet een added value first zijn en dus een meerwaarde bieden voor leden.

3.3. Toekomstige leiders krijgen via het lidmaatschap toegang tot een interessant netwerk.

Wanneer men lid wordt van JCI kan men gebruik maken
van het netwerk waarin heel wat ervaring te vinden is op
gebied van leiderschap én een aanbod van heel wat
interessante trainingen die het leiderschap van de leden
verder kan ontwikkelen.

3.4. Ondersteuning afdelingen

Ook dit jaar zal JCI VLAANDEREN de afdelingen
ondersteunen. Gezien de noden voor iedere afdeling
anders zijn, zullen we samen met de afdeling bepalen wat
deze steun juist zal inhouden en hoe we hen op de juiste
manier kunnen ondersteunen.

4.

Samenwerken aan een duidelijke(re) afbakening bevoegdheden

Alle initiatieven om JCI in Vlaanderen
en België te verbeteren kunnen alleen
maar toegejuicht worden. Wij geloven
dat er zeker mogelijkheden zijn om de
verschillende niveaus beter op elkaar af
te stemmen en efficiënter te maken
zonder dat deze afgeschaft moeten
worden. Ieder niveau heeft ook in de
toekomst zeker zijn meerwaarde binnen
het JCI landschap.
Samen met JCI Belgium en de districten zullen we bekijken hoe de verschillende niveaus beter op
elkaar kunnen afstemmen om zo elkaar te versterken.
Hierbij willen we komen tot concrete acties die de focus leggen op het ondersteunen van de
afdelingen, meerwaarde creëren voor de leden en dubbel werk op alle niveaus beperken.
We vinden het belangrijk dat initiatieven die de toekomst bepalen van JCI voor de komende vijf à
tien jaar een zo breed mogelijk draagvlak hebben. Voorzitters hebben maar een mandaat van één
jaar, wat uiteraard te kort is om vóór of tegen een bepaalde visie te stemmen in het belang van
zijn/haar leden. Daarom willen we op een constructieve manier samen met de Staten Generaal, JCI
Belgium, BWB en de districten verschillende pistes uitwerken en tot een stemming brengen waarin
alle leden hun inbreng hebben.

5.

Training Institute Flanders

5.1. Team

Goran Vanneste
• TIF Director
• JCI Damme

Dominique Dervoigne
• TIF lid
• JCI Lier

Diego Nulens
• TIF Lid
• JCI Antwerpen

Stel u kandidaat!

5.2. Toekomstige accenten

Zoals elk jaar werkt TIF grotendeels onafhankelijk
van de RvB Vlaanderen. Uiteraard zullen wij het TIF
team ondersteunen en faciliteren waar nodig. Zo
willen we samen met het TIF team bekijken hoe het
boeken van trainingen anders kan verlopen en hoe we
administratieve taken eventueel kunnen uitbesteden
aan OFFICE.

6.

Besluit
Wij hopen jullie te kunnen overtuigen met een positieve stem en volgend werkingsjaar samen met
jullie te werken aan een sterker JCI in Vlaanderen.

Wij hebben er ongelofelijk veel zin in. Jullie toch ook?! 

Met Jaycees groeten,

Valère

Olivier

Goran

Incoming RVB

Isabelle

Nele

Marc

Kjell

Tim

Sophia

