Brussel, woensdag 2 april 2008

PERSBERICHT: SPOT-ON! LAUREATEN BEKEND!
Drie jongerenorganisaties ontvangen elk € 12.500,00 &
vijftien jongerenorganisaties € 2.500,00 om hun happening te organiseren.
SPOT-ON! The Music Project – A Festive Youth Happening // 2008
Dankzij SPOT-ON! The Music Project – A Festive Youth Happening // 2008 van de Stichting P&V
kunnen ‘La Maison des Jeunes Masure 14’ uit Doornik, ‘Jeugdhuis OHK’ uit Oostende en
‘Antichambre Maison des Jeunes’ uit St Lamberts-Woluwe elk een spetterende happening op
poten zetten in de nazomer van 2008.
De SPOT-ON! Jury beloonde op woensdagavond 2 april in de Ancienne Belgique te Brussel hun
originele voorstellen met de hoofdprijs, zijnde een financiële bijdrage van elk € 12.500,00. Dit voor
de realisatie van hun respectievelijke projecten.
Vijftien andere deelnemende jongerenorganisaties hebben elk een bedrag ontvangen
van € 2.500,00, ter ondersteuning van hun ingezonden project.
Met dit initiatief wil de Stichting P&V jongerencultuur ondersteunen, cultuurparticipatie van
jongeren stimuleren én bijdragen tot een grotere toegankelijkheid van het lokale jeugdwerk. Het
project wordt gerealiseerd met de financiële steun van de Nationale Loterij.
We vragen u om, gezien het maatschappelijke draagvlak van dit project, binnen uw medium
aandacht te willen schenken aan SPOT-ON! // 2008.
Interviews met de winnaars en initiatiefnemers en/of reportages over hun projecten achteraf
kunnen steeds worden afgesproken.
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij:
Marnic Speltdoorn - Afgevaardigd Bestuurder Stichting P&V – tel 02/250.91.05
stichting@pv.be – www.spot-on.be
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SPOT-ON! The Music Project – A Festive Youth Happening // 2008,
Na het succes van de eerste editie in 2006 - 45 kandidaatsdossiers, een 100-tal betrokken
jeugdverenigingen en 3 succesvolle winnaars - lanceerde de Stichting P&V op 13 september 2007
SPOT-ON! The Music Project – A Festive Youth Happening // 2008, een projectoproep naar zowat
900 jeugdhuizen en evenzoveel jeugdbewegingen in heel België.
In tegenstelling tot SPOT-ON! 2006, plaatste SPOT-ON! // 2008 niet één, maar twee jeugdwerkvormen
in de kijker: de jeugdhuizen en de jeugdbewegingen. SPOT-ON! // 2008 heeft hiermee én jeugdhuizen
én jeugdbewegingen aangemoedigd om, via het organiseren van een jongerenhappening, een zeer
divers publiek op een actieve wijze te betrekken bij het jeugdverenigingsleven.
De Stichting daagde de jongerenorganisaties uit om vóór 29 februari 2008 een voorstel in te dienen voor
een spetterende jongerenhappening. Alles kon! Als er maar in het ingezonden dossier een streepje
muziek aan te pas komt, het voorgestelde project bijdraagt tot de toegankelijkheid van het lokale
jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en het gekozen thema past binnen het kader van
het Europese Jaar van de Interculturele Dialoog 2008!
Met 73 ingezonden en 60 positief weerhouden dossiers uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië kende deze
2de editie van SPOT-ON!//2008 een explosieve groei! Méér dan 200 jongerenorganisaties hebben zich
de laatste maanden actief ingezet om hun project in een wervend dossier te gieten.
Maandag 31 maart 2008 selecteerde een onafhankelijke jury, samengesteld uit experts uit het brede
jeugdwerkveld en vertegenwoordigers van de Stichting P&V en de Nationale Loterij, de winnende
projecten. Deze werden op 9 selectiecriteria beoordeeld: creativiteit, originaliteit van het concept, actieve
rol van de jongeren in het project, kwaliteit van de samenwerking met de partnerorganisatie(s),
meerwaarde wat betreft de toegankelijkheid van het jeugdwerk, organisatietalent, het financieel plan, de
inbreng van de muziek en de authenticiteit van het dossier.
De 3 sterkste projecten kregen van de Stichting P&V elk een financiële steun van € 12.500,00 voor de
voorbereiding, de realisatie en de nazorg van het project op langere termijn. Daarbovenop beloonde de
Stichting P&V 15 andere laureaten met elk € 2.500,00 voor het verder uitbouwen van het lokaal
toegankelijk jeugdwerk en ter ondersteuning van hun ingezonden project.
Als hoofdprijswinnaars kwamen uit de bus:
1° ‘La Maison des Jeunes Masure 14’ uit Doornik, met “zOOm Festival 2008” (27 september ’08)
Dit nieuwe initiatief, samengevat in een zeer goed uitgewerkt dossier, kende een unaniem hoge score
van de jury voor haar creativiteit, de Europese dimensie van het project, het sterke
samenwerkingsverband tussen de verschillende partners en de ontmoeting tussen jeugdwerk en
maatschappelijke beweging. Ook de realistische begroting en de gezonde, maar onafhankelijke
samenwerking met de stad Doornik bleek een enorm pluspunt om “zOOm Festival 2008” te bekronen!
2° ‘Jeugdhuis OHK’ uit Oostende met “The Happiest Parade on the Planet!” (28 september 2008)
Ook dit project is een nieuw en creatief initiatief, ontstaan en gegroeid bij de lokale jongeren uit
Oostende na een dramatische gebeurtenis binnen hun leefwereld. De jongeren willen met “The
Happiest Parade on the Planet!” bijdragen tot de positieve beeldvorming van en rond jongeren. Het
dossier straalt positivisme en hoop uit, zonder de realiteitszin te verliezen. Het is volgens de jury een
project dat alle kansen moet krijgen omwille van de doorgedreven laagdrempeligheid en participatie van
en voor de jongeren zelf. Met deze prijs wil de Stichting P&V een duidelijk signaal geven aan jongeren
die, van onderuit, positief (re)ageren op een soms negatieve en harde wereld.
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3° ‘Antichambre Maison des Jeunes’ uit St Lamberts-Woluwe met “Le festival Rock is Metiss” (13
september 2008).
De jury heeft dit festivalproject gekozen voor haar doorgedreven uitwerking en omkadering rond
diversiteit. Diversiteit in activiteiten, diversiteit in artistieke keuzes, diversiteit naar haar publiek toe. Ook
de sterk uitgewerkte ‘to do’ planning met, voor en door de jongeren van de verschillende participerende
jeugdhuizen zelf heeft de jury overtuigd. De mix tussen ‘fun’ en ‘commitment’ en een realistisch
opgebouwd budget moet van deze tweede editie van “Le festival Rock is Metiss”, mede door de steun
van de Stichting P&V, een succes worden!
Daarnaast selecteerde de jury 15 jongerenorganisaties die elk € 2.500,00 hebben gewonnen:
Jeugdcentrum Kadans (Aalter), MCJL Grandeurop de Retinne (Retinne), Unité Scoute de
Soumagne (Soumagne), ROeTSJ (Leuven), Maison des jeunes Robert Beugnies (Cuesmes), Maison
des jeunes Carpe Diem (Komen),JH Ginsert (Genk), JH ’t Biejke (Borgloon), MJ Le Prisme
(Eigenbrakel), Chiro Uidekrij (Gooik), Chiro verbond Kempen (Turnhout), Piniouf (Rixensart),
Jongerencentrum Apollo (Lanaken), vzw Goesting (Vilvoorde), Jamklub – vzw Jong (Gent).

Stichting P&V kruispunt van solidariteit, emancipatie en burgerzin
Steunend op de basiswaarden van de sociale economie, legt de Stichting P&V in haar projecten tegen
sociale uitsluiting van jongeren steevast het accent op actieve participatie, autonomie en sociale
verantwoordelijkheid van de jongeren. Ook SPOT-ON! // 2008 werd op deze manier opgevat: door
jongeren de mogelijkheid te geven om zélf het initiatief te nemen, versterkt de Stichting P&V de
(cultuur)participatie van deze jongeren.
De Stichting P&V is een Stichting van openbaar nut die financieel ondersteund wordt door P&V
Verzekeringen. De Stichting P&V komt op tegen de uitsluiting van jongeren in onze samenleving. Samen
mét jongeren willen wij werken aan een solidaire samenleving waaraan elke jongere volwaardig kan
deelnemen. Met onze projecten streven we ernaar een kruispunt te zijn van solidariteit, emancipatie en
burgerzin.
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