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Voorwoord		
Voor u ligt het activiteitenplan van de
Stichting Subcultureel Jongerencentrum
Innocent. In dit plan wordt er gesproken
over de activiteiten die plaatsvinden bij het
Subcultureel Jongerencentrum Innocent
en de activiteiten waarin de Stichting een
goede samenwerking ziet met de andere
Jongerencentra/instanties in Hengelo.
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Inleiding
In dit hoofdstuk kunt u lezen over de vrijwilligers
en de werkwijze bij Stichting subcutureel Jongerencentrum Innocent. Ook wordt er verteld over onze
doelgroep en onze visie.

Vrijwilligers

Innocent is een vrijwilligersorganisatie.
Dit houdt in dat alle taken op basis van
vrijwillige deelname en initiatief worden
uitgevoerd. Een aantal taken waarbij men hier aan
kan denken zijn: barwerkzaamheden, bestuursfuncties, activiteitenorganisatie en promotionele activiteiten. Naast de vaste vrijwilligersgroep is er de inzet van
een grote groep vrijwilligers die incidenteel actief is,
variërend van 2x per maand, tot 1x per jaar bij specifieke evenementen. Vrijwilligers uit deze groep zijn
bijvoorbeeld een aantal maal per jaar actief voor bepaalde activiteiten of hun kennis over bepaalde zaken.

Werkwijze

De organisatie bestaat uit het bestuur, een aantal beheerders en vrijwilligers op basis van volledige consensus. Alle besluitvormingen binnen Innocent vinden dan ook plaats op basis van volledige consensus.
Dit betekent in de praktijk dat tijdens de wekelijkse
vergadering alle nieuwe ideeën en activiteiten getoetst worden en dat deze door iedereen goedgekeurd
moeten worden. Op maandagavond vind de wekelijkse vergadering plaats. Dit is een openbare vergadering voor iedereen die iets heeft te melden rondom
Innocent, of wat wil doen in Innocent. Verder worden
diverse “huishoudelijke” zaken geregeld.
Eventuele verbeterpunten van de afgelopen week
komen ook aan bod. Tevens zijn er speciale beleidsvergaderingen. Deze vergaderingen, die ongeveer
4 keer per jaar plaats hebben, vinden plaats als er
bijzondere actuele zaken zijn (bijvoorbeeld nieuwe
plannen, overleg met de gemeente en onduidelijkheid
over het beleid), die niet kunnen worden besproken in de wekelijkse vergadering. Jaarlijks vindt een
bestuursvergadering plaats met als vast onderdeel, de
huidige en komende samenstelling van het bestuur.

Doelgroep

Wij richten ons niet direct op specifieke doelgroep
jongeren, maar trekken vooral de alternatieve jon- geren aan. Voor ons is de persoonlijke instelling van de
bezoekers belangrijker dan de culturele-, etnische- of
maatschappelijke achtergrond. Bij Innocent is het

belangrijker dat mensen zelf actief zijn en samenwerken met de verschillende groepen om de
gezamenlijke inspanningen tot een subculturele
broedplaats te maken. De nadruk ligt op actieve
alternatieve jongeren die zelf dingen willen doen
(DIY). Wij zijn een plek voor de actief alternatief
ingestelde jongere die vanuit een positieve instelling iets voor zichzelf en zijn/haar omge-ving
wil betekenen. Zoals in samenwerking met andere (sub) culturen de horizon te verbreden. Vanwege het links-alternatieve karakter van Innocent en de tolerantie die daar bij hoort, kunnen
jongeren hier hun “eigen” ding doen zonder het
gevoel te hebben commercieel te hoeven denken.

Visie

Onze visie is goed te beschrijven als een ondersteunende factor in ontwikkeling van een
persoonlijkheid. Wij bieden jongeren de mogelijkheid creatief te zijn en activiteiten te
organiseren die op andere plaatsten veel geld
moeten opleveren of gewoonweg geen draagvlak
krijgen. Deze jongeren hebben een plek nodig
om na dagelijkse beslommeringen samen te
kunnen komen, discussies te kunnen voeren
en activiteiten te kunnen organiseren en deze
toegankelijk te maken voor een breder publiek.
Innocent stimuleert en ondersteunt de creatieve visie van jongeren en helpt jongeren deze
visie om te zetten in activiteiten. Dit door het de
jongeren zelf klaar te laten spelen met hulp van
gedreven bestuursleden en een brede vrijwilligersgroep die zich al jarenlang inzetten voor
het functioneren van de stichting. Het is nodig
een laagdrempelig initiatief te hebben, waar men
middelen heeft om zichzelf te kunnen ontplooien. Uitgangspunten binnen ons werk zijn dan
ook: Door middel van eigen initiatief en
participatie op basis van gelijkwaardigheid
en wederzijds respect, het opzetten van
culturele en/of maatschappelijke activiteiten,
om zodoende te leren van opgedane ervaringen.
Innocent is een plek waar jongeren hun eigen
(sub)cultuur kunnen beleven, de nadruk heeft
hier altijd gelegen op alternatieve stromingen op
zowel muziek-, creatief- alsmede politiek gebied.
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Recente activiteiten
In dit hoofdstuk kunt u lezen welke activiteiten bij
Stichting Innocent voor en door de jongeren worden
georganiseerd. De organisatie van de activiteit gebeurt
geheel vrijwillig. Innocent is een plek waar jongeren
zich kunnen ontwikkelen. De jongeren die actief zijn
krijgen de kans om activiteiten te ondernemen die zij
leuk vinden om te doen. Hierbij krijgen zij de verantwoordelijkheid om deze activiteiten op te zetten en
uit te voeren. Wij vinden het belangrijk dat jongeren
mogen ontdekken, zodat zij ook eens ervaren hoe het
is als er eens iets fout gaat. Dit is niet erg, zo leer je.
Ervaren vrijwilligers voorzien dit en vangen dit op.
Iedereen ondersteunt en helpt elkaar. Er is een hechte
groep jonge vrijwilligers. Zij organiseren activiteiten
voor jongeren. Er is een aantal activiteiten die wekelijks en maandelijks terug komen. Hieronder wordt
verteld over de recente activiteiten opgesplitst in
verschillende categorieën.

Muziek

Live muziek

Muziekbeleving is de belangrijkste en meest bepalende factor van jongerencultuur en geldt voor jongeren
als leidraad voor zowel het kiezen van een vriendenkring, als uiting van hun identiteit of politieke- en/of
maatschappelijke overtuiging. Vandaar dat het aanbod van live concerten voor veel jongeren het gezicht
vormt van Innocent. Een bezoek aan een concertavond is voor menig jongere de eerste laagdrempelige
kennismaking met het jongerencentrum.
Van hieruit proberen we jongeren te stimuleren gebruik te maken van het verdere aanbod van Innocent.
Vanuit het verleden hebben bepaalde stromingen binnen de organisatie van Innocent een leidende functie
gehad. Jaarlijks vinden er bij Innocent vele concerten
plaats, met honderden bands. Deze concerten spreken
verschillende doelgroepen binnen de verschillende
subculturen aan zoals: Hardcore, punk, crust, grindcore, metal, straight edge, en psychobilly stromingen
welke allen hun oorsprong in de punk hebben. De
doelgroep van deze concerten zijn uiteenlopend en
het bezoekersaantal is variërend.

Innocent heeft een eigen identiteit opgebouwd
die bijdraagt aan de muziekcultuur in Hengelo, door zich te richten op specifieke niches op
concertgebied. Alle optredens worden vrijwillig
georganiseerd en de kosten worden betaald uit
eigen financiële middelen.
Sinds kort hebben we een samenwerking met
EHBO (Enschedese Headbangers Organisatie).
Samen gaan er meerdere Metalavonden georganiseerd worden om dit te laten leven in Hengelo en Enschede. En zijn er sporadisch benefiet
concerten voor kleine goede doelen, enkele
voorbeelden: Beneluke (goede, zieke vriend van
Innocent) enHardcore Help Foundation (www.
hardcore-help.com).

Danceparty’s

Er zijn bij Innocent ook verschillende danceparty’s, zoals de Twidl-party. Dit initiatief is ontstaan door verschillende regionaal en landelijk
bekende dj’s om een iets anders te doen dan de
mainstream dansavonden in commerciële gelegenheden, zij nodigen regelmatig gast dj’s uit
waardoor de avonden een experimentele grensverleggende teint hebben. Er is dan ook plek voor
de niet gevestigde namen. Dit was zo ́n succes
dat deze party’s nu ook bij Metropool en andere
zaken gehouden wordt. Een van de voorbeelden
van Innocent als broedplaats voor cultuur.
Ook zijn er nog de andere danceparty’s, zoals
Innotek (tekno), Nix (dubstep), Iedereen is jarig/
Iedereen is space (minimal) en Huisje Boompje
Feestje (alternatieve dansavond). De doelgroep van deze danceparty’s zijn wisselend. Het
bezoekersaantal ligt gemiddeld op 60 jongens en
meisjes. De danceparty’s worden vrijwillig georganiseerd en de kosten worden betaald uit eigen
financiële middelen.

Prik

Prik is een 4 jaarlijks event speciaal en alleen
voor en door jongeren van 12 tot 16 jaar. Op
dit event laten we de jongeren zien door middel
van een party wat ze kunnen met muziek en of
insrumenten. Tot nu toe alleen nog met DJ’s. Dit
event word samen met de ouders gedaan. Op de
avond van dit event word alle alcoholische
dranken weg gehaald uit de koelkast. Er wordt
alleen frisdrank en sap verkocht. Daarnaast zijn
er sap cocktails en versnaperingen. De jongeren
geven aan wat ze willen doen op het podium.
Dit wordt door professionele muzikanten/DJ’s
ondersteund. Op de avond worden er verschillende spelletjes gedaan. De spelletjes zijn bedoeld om de jongeren bewuster te maken in het
uitgaansleven. Zodat ze veiliger uit kunnen gaan
als ze alleen of met vriendjes uitgaan. Deze dag
wordt door de vrijwilligers van Innocent gezien
als een zeer belangrijke dag. Op die dag worden
er totaal geen oudere bezoekers binnen gelaten
die geen jongeren begeleiden. Er zijn 2 a 3 ouders die alle telefoonnummers van ouders van
alle jongeren hebben samen met iemand van
Innocent. De jongeren zijn van te voren uitgenodigd. Zodoende betrekken we ook alle ouders
erbij. De jongeren moeten gebracht worden
door de ouders en ook weer opgehaald. Op zo’n
avond laten we gemiddeld 20 jongeren binnen
zodat het voor iedereen overzichtelijk is.

PC klusdag

Elke dinsdag is er een PC klusdag. Deze wordt
begeleid door een zeer goede computerdeskundige vanuit Innocent, samen met nog 2
zeer deskundige computer experts. En is
bedoeld om op een laagdrempelig manier hulp
te bieden aan mensen die niet de middelen of
de financiën hebben om een goede pc te kopen
of te onder houden. Op deze dag zijn er ook een
handje vol jongeren actief in de leeftijd van 17
tot 20 jaar. Deze jongeren zijn zeer bedreven in
het digitale wereldje en studeren allemaal ICT.
En samen met de al gestationeerde computerdeskundigen repareren en stellen ze de PC
samen. En deze worden gratis verstrekt aan zeer
geselecteerde mensen. Ze moeten wel voldoen
aan de gestelde voorwaarden om een gratis PC
te verkrijgen. Dit wordt samen met de gemeente
gedaan afdeling Sociale zaken en of bijzondere
bijstand.

De oefenruimtes
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Innocent heeft de beschikking over twee oefenruimtes:
•De oefenruimte voor (beginnende) bands.
Deze ruimte wordt door meerdere bands gebruikt. Er wordt een vergoeding gevraagd van
€ 35,- euro per band per maand. Naast de oefenruimte zelf, is er een zogenaamde backline
beschikbaar gesteld, welke vanuit het opgebrachte oefenruimte geld aangeschaft en onderhouden wordt. Ook wordt als tegenprestatie
verwacht dat men (minimaal) één keer per
jaar gratis optreed in de zaal beneden voor de
bezoekers van Innocent.
• De oefenruimte voor (beginnende) DJ’s om
het mixen met draaitafels en een DJ mengpaneel
onder de knie te krijgen en voor het maken van
beats. Hiervoor heeft Innocent 2 CDJ-400
draaitafels aangeschaft voor workshops die ook
met activiteiten in de zaal beneden gebruikt
kunnen worden. In 2015 willen we deze ruimte
ook gebruiksklaar maken met opname apparatuur, zodat er voor bands een mogelijkheid
ontstaat om een track of album op te nemen.
Daarnaast willen we de mogelijkheid creëren
om vanuit deze ruimte de shows en activiteiten
in de zaal op te nemen, zowel in audio als in
video. Het grootste deel van de apparatuur is
hiervoor nog nodig.
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Beeld/Media/Kunst
Filmavonden

Incidenteel worden er filmavonden gehouden. De
films worden getoond in een soort van woonkamer.
De thema’s zijn verschillend, maar de films hebben
allen gemeen dat ze informatief en non commercieel
zijn. De leeftijd van doelgroep jongeren ligt tussen de
16 en 23 jaar en het bezoekersaantal rond de 10 jongeren. Hiervoor word geen entree gevraagd om het zo
laagdrempelig mogelijk te houden.

Graffiti

In en op het pand wordt sporadisch graffiti art gemaakt. Van stencils tot muurschilderingen. Dit wordt
altijd in overleg met het bestuur gedaan en creëert
indrukwekkende kunst. Vaak komen de jongeren met
het idee en materiaal en leggen dit voor bij de vrijwilligers.

Multifunctionele ruimte

Deze ruimte wordt voornamelijk gebruikt als atelier
en merchandise ruimte. Hier kunnen de jongeren zich
helemaal uitleven, maar het is wel van belang dat de
ruimte weer netjes achterlaten wordt.

Visuals

Tijdens danceparty’s is er de mogelijkheid om mee te
helpen met de visuals tijdens de party. Hierdoor leren
de jongeren om gelijk met de muziek visuele beelden
in een mooie presentatie te maken. Niet alleen leren
ze om de visuals te maken, maar ook hoe het ingericht wordt in de ruimte. Hierdoor leren ze ook hoe
ze de keren erop zelfstandig te werk kunnen gaan.

Ontwerpen

Doordat er veel verschillende activiteiten zijn,
moet dit ook naar de buitenwereld zichtbaar
worden. Er zijn veel creatieve geesten bij het
jongerencentrum die zich in bepaalde activiteiten
goed kunnen vinden. Vaak bieden ze zichzelf aan
om van een bepaalde activiteit een poster of flyer
te ontwerpen. Ook is de website van Innocent de
lucht in gegaan dankzij deze jongeren.

Tafelvoetbal/spelletjes

In de ontmoetingsruimte is een tafelvoetbal
aanwezig. Ook is er een spelletjeskast waaruit
jongeren verschillende spelletjes kunnen pakken.
Sinds kort hebben we ook een spelcomputer.
Deze staat ook in de ontmoetingsruimte. Regelmatig zien we de jongeren om de tafelvoetbal
hangen, achter de spelcomputer zitten of ze willen een potje schaken.

Culinair

Veganistisch eetcafé
Er is een veganistisch eetcafé waar een vrijwilligersgroep voor elkaar en de bezoekers veganistische
gerechten bereid en de mogelijkheid biedt gratis
informatie te verkrijgen over bewust en veganistisch
eten. Het doel hiervan is mensen er van bewust te
maken van het nog steeds veelvuldig voorkomende
dierenleed in bijvoorbeeld de bio-industrie die voor
veel mensen vaak nog geheel onbekend is. Het menu
bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en een
nagerecht. De kosten om te ‘dineren’ zal rond de € 5,zijn. Dit om alle kosten van het eetcafé er uit te halen.
Kookgroep tijdens activiteiten
Tijdens activiteiten is er vaak een kookgroep aanwezig. Zij zorgen voor maaltijden uit de veganistische
keuken voor de aanwezige vrijwilligers en de acts.

Overig

Ontmoetingsplek

Op de begaande grond is er een ontmoetingsruimte
waar jongeren bij elkaar komen. Deze is open voor
iedereen en is er altijd iemand vanuit de stichting
aanwezig. De jongeren kunnen hier rondhangen,
tafelvoetballen, spelletjes spelen, internetten etc.

Politiek café

Van oudsher is innocent een plaats waar politieke
discussies plaatsvinden, anarchistisch denkbeeld
ontmoet andere links georiënteerde stromingen en
andersom. Waardevolle discussies ook vooral om de
horizon van jezelf te kunnen verbreden doormiddel
van gesprekken, lezingen, info avonden en/of het
collectief bekijken van een spraakmakende film of
documentaire.

Buiten activiteiten
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Onder deze noemer vallen alle activiteiten
binnen Innocent die incidenteel georganiseerd
worden. Hierbij valt te denken aan activiteiten op
Koninginnedag, Tropical Night, Nacht van Hengelo en 5 mei. Hiervoor worden vergunningen
aangevraagd.

Cursussen voor vrijwilligers

Dit jaar gaan er een aantal vrijwilligers de sociale
hygiëne cursus volgen. We hopen dit jaar minimaal 3 vrijwilligers op te kunnen geven voor deze
cursus, zodat er meerdere beheerders op papier
kunnen komen te staan. Maar dat is natuurlijk
afhankelijk van het budget.

Vrijwilligersuitjes

Een aantal keer per jaar wordt er een vrijwilligersdag georganiseerd. Op zo’n dag gaan we met
z’n allen naar een pretpark, bowlingcentrum, of
andere recreatieplekken. Daarnaast organiseren
we eens per jaar een teambuildingsdag. Op zo’n
dag kunnen vrijwilligers waardering krijgen voor
alle inzet en eens lekker bij kletsen met elkaar
zonder aan het werk te zijn. En door zulke activiteiten te organiseren hopen we als team hechter
te worden met elkaar.

Indeling van Het Pand

Het pand van Innocent bestaat uit 4 verdiepingen. De
begane grond en 3 etages. Tevens is er een kelder, deze
wordt vooral als opslag gebruikt.
Begane grond
Op de begane grond is de ontmoetingsruimte, welke
tijdens de normale openingsuren toegankelijk is voor
iedereen. Er is een bar en er zijn toiletten. Tevens is er
een podium dat gebruikt wordt voor allerlei activiteiten.
Eerste verdieping
Op de eerste verdieping is er een restaurant/vergader ruimte. Deze ruimte dient tevens als backstage
voor bands die bij Innocent optreden (om hun privé
spullen op te bergen), de server ruimte, een toilet,
de wasruimte en de keuken. Verder hebben we een
aantal rust gelegenheden gecreëerd, omdat daar veel
vraag naar was, door bands die op tour zijn en voor
de show nog even een moment rust willen.
Tweede verdieping
Op de tweede verdieping zijn een kantoor, een toilet,
de publiciteit ruimte, een ruimte voor visuele projecten, een ruimte voor elektronische reparaties en een
opslagruimte voor band apparatuur.
Derde verdieping
Op de derde verdieping is er een oefenruimte voor
bands. En er is in 2012/2013 een dj ruimte/geluidsstudio gerealiseerd, waar CD/vinyl draaitafels staan voor
dj workshops. Vanuit deze studio willen we audio uit
de oefenruimte en audio/video van de zaal beneden
op gaan nemen.

Budget
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Zoals in het vorige hoofdstuk te lezen is, worden
alle activiteiten vrijwillig georganiseerd en de
kosten worden betaald uit eigen financiële middelen. Deze kosten worden voornamelijk gehaald
uit de entreegelden van activiteiten. De andere
inkomsten (barinkomsten, oefenruimte, merchandise, etc.) gaan vooral naar de vaste lasten.
Op dit moment krijgt Stichting Innocent alleen
subsidie voor de kale huur. In 2011 hebben wij
bijgedragen aan de bezuinigingen door af te zien
van het bedrag aan subsidie dat we bovenop de
huur kregen (in 2011 zo’n € 2800,-). Verder is er
een voorstel gedaan om de hoge huur terug te
brengen, waardoor de lasten voor Jeugd en Jongerenwerk verder dalen. Hierdoor hoeft er niet
gekeken te worden naar eventueel afstand
doen van ‘historische’ gebouwen.

Activiteitenplan
Hieronder wordt verteld over het activiteitenplan in
samenwerking met de overige jongerencentra in Hengelo opgesplitst in een aantal categorieën.
Als Stichting Innocent zien wij graag een nauwere
samenwerking met Cerberus. Dit door middel van:
• Goede communicatie. Hiermee kun je activiteiten
beter op elkaar afstemmen, waardoor je elkaar niet in
de weg staat.
• Activiteiten met en bij elkaar organiseren. Door
workshops, concerten, party’s et cetera met en bij
elkaar te organiseren, kunnen vrijwilligers een kijkje
nemen in de ‘keuken’ van de andere jongerencentra
en ervaringen uitwisselen. Ook komen de jongeren
hierdoor op verschillende plekken en leren andere
jongeren kennen. Hierdoor krijgen ze de keuzevrijheid om te bepalen op welke plek zij zich het
meeste ‘thuis’ voelen.

Muziek

Muziekfestival
Innocent zou graag een festival organiseren bijvoorbeeld in een leegstaande fabriek, zodat er
toch een soort van ‘underground’ sfeer blijft bestaan.
Wanneer er meerdere zalen in het pand bevinden,
kunnen er verschillende podia neergezet worden.
Of in een park (vb. Prins Bernard Plantsoen of het
oude Bataafse Kamp). Dit is ideaal in de zomer. In
het park kunnen meerdere podia komen te staan (ligt
aan het budget), waardoor verschillende stromingen
muziek goed tot z’n recht komen. Ook kunnen er
verschillende workshops plaatsvinden die
betrekking hebben op muziek.
De voordelen van een pand zijn:
- kan het hele jaar gebruikt worden
- gebruik maken van de verschillende ruimtes
- facilitaire zaken zijn vaak al aanwezig
- ‘underground’ sfeer blijft behouden
De voordelen van een park zijn:
- toegankelijk voor jongeren
- heerlijk in de zomer
- naar eigen stijl in te richten
Belangrijk bij het festival is: onder de 24 jaar gratis
toegang. Dit festival zou in combinatie met kunst en
workshops kunnen.

Jamsessies
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Organiseren van maandelijkse jamsessies met
verschillende muziekgenres. Hier kunnen nieuwe
muziekstromingen uit voortvloeien.
Dit is het beste om te organiseren op een vaste
plek die voor iedereen toegankelijk is en waar
jongeren graag komen. Ook is het belangrijk dat
het structureel voorkomt, zodat jongeren precies
weten wanneer de jamsessies gehouden worden.

Beeld/Media/Kunst

Jongeren kleuren de stad.
Door meer kunst van jongeren in de stad te laten
zien, kan Hengelo een kleurrijke en ‘jongeren’
stad worden. Kunst onder in de Brinktoren en
in de leegstaande etalages (vb. korte/interactieve
filmpjes, beeldende kunst, fotografie etc.) fleuren
het stadsbeeld op. En laat mensen ook door de
‘verlaten’ straten van Hengelo lopen. De dode
hoeken van de stad waar geen etalages zijn, kunnen vervrolijkt worden met graffiti art. Wanneer
dit in een goed concept wordt vormgegeven zal
Hengelo er een stuk levendiger uit komen te zien.

Kunstfestival

Een kunstfestival waar de jongeren zichzelf
kunnen presenteren door middel van beeldende
kunst, interactieve kunst, fotografie, film, dans en
theater.
Hier kunnen ook workshops gehouden worden. Pimp die sjizzle
- In the picture
- Smijt je gek
- Moshen voor dummies
- Maak je move
- etc.
De beste plek voor het kunstfestival zou in een
groot leegstaand gebouw zijn. Hierin kunnen
de jongeren een eigen ruimte inrichten en de
kunst het beste tot z’n recht laten komen. Door
middel van muziek, dans en/of theater brengen
de jongeren de boodschap van de kunst over op
anderen. Hier geldt natuurlijk ook weer onder de
24 jaar gratis toegang.

Sport/games

EK en WK events
Een grote gezellige plek waar alle jongeren bijeenkomen om de spannende EK en WK wedstrijden te
volgen. Voorzien van banken, sta-tafels, drinkstand
en lekkernijen zullen de jongeren een groot feest vieren (vooral wanneer Nederland wint).
Olympische WII spelen
Een uitdagende spelcompetitie gespeeld op de Wii.
Een keer iets anders dan een triatlon, maar de jongeren zullen niet stil zitten. In teams spelen ze verschillende games op de Wii, hierdoor leren ze goed
samen te werken.
Tafelvoetbalwedstrijden
In Innocent worden tafelvoetbaltoernooien georganiseerd voor je jongeren, zij zullen verschillende competities tegen elkaar spelen. Dit helpt de jongeren om
in teamverband te functioneren.

Culinair

Culturele proeferij
Proeven van verschillende (sub)culturen
Een eet markt voor jongeren met verschillende (sub)
culturen. Indonesisch, Turks, Veganistisch, Duits
etc. Jongeren komen in aanraking met het eten van
verschillende culturen. Er kan informatie over de
culturen verspreid worden, zodat de jongeren ook de
achtergrond weten van wat ze eten.
Bakesale
Taarten/koekjes bakken en zien wie er het meeste
verkoopt. Elke jongere die van bakken houdt maakt
zijn/haar eigen creatie. Op de Bakesale zal door iedereen de lekkernijen verkocht worden. Een jury zal bij
alle kraampjes langs gaan om te proeven. Het
oordeel van de jury en de eigen opbrengst zal beslissen wie de winnaar wordt.
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Overig
Hoe leef jij?
Discussieavonden waarin jongeren meer te weten
komen van elkaar.
De volgende punten kunnen hierdoor voorbij
komen:
- Met wie woon je?
- Woon je thuis of op jezelf?
- Werk je of zit je nog op school?
- Wat doe je in je vrije tijd?
Deze informatie kunnen de jongeren met elkaar
delen, zodat ze meer respect voor elkaar krijgen
en kunnen zien hoe het anders gaat dan wat zij
gewend zijn.
Informatieavonden
Over het milieu, de politiek, voeding, de
maatschappij, culturen, proefdieren, cosmetica
etc. Jongeren komen te weten waar ze mee bezig
zijn en laten zien dat er ook nog andere mogelijkheden zijn waar anderen nog niet eens aan
gedacht hebben. Wissel informatie uit en wordt
wijzer. De keuze om de informatie
toe te passen op de eigen levensstijl blijft natuurlijk altijd die van de jongeren. Informatieavonden kunnen in principe overal plaatsvinden. Wel
is het prettiger voor jongeren dat dit op een vaste
plek wordt gedaan.
Zij weten waar ze moeten zijn en de drempel
wordt zo lager.

Aanvullende activiteiten

We zijn bezig met het bedenken en uitvoeren van een
aantal nieuwe activiteiten en workshops voor de jeugd
om een bredere doelgroep bereiken:
- Dj workshops/contests
- Radio activiteiten (internetstream)
- InnoRadio
- Hardstyle radio
- Hardcore radio
- The Sound (psychedelic rock)
- Bands for benefit (bijv. voor een goed doel)
- Prik voor de jongere jeugd
- Popquiz
- Voetbaltafel tournooi
- Muziekexamens plaats laten vinden
- Rollerdisco
- Fotografie-video editing
- Politiek/cultireel/sociaal bewustzijn doormiddel van
toneel/dans/graffity/design
- Bewust omgaan met internet/social media en
privacy/beveiliging
- Kunstbende
Dit is allemaal open voor de jongeren om in mee
te denken en werken in de planning, organisatie en
uitvoering.
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