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Reden van dit document :
Dit document is ontstaan uit de talrijke gesprekken tussen alle leden, actief of passief 
binnen onze jonge kamer. De betrachting is een wegwijs te geven aan de leden en een 
houwvast voor de raad van beheer, om de toekomst te grijpen.

Hoe loodsen we de Jonge Kamer Gheel-en-Thals in de volgende eeuw binnen ?



 De kamer is een beweging die in zijn missie een duidelijk doel geeft namelijk : een 
bijdrage leveren tot de vooruitgang van de universele gemeenschap. Een nobel doel dat 
ons een uitdaging geeft. Maar ook een vraag, is het dat wat we echt willen ?

Om een beweging te worden met zulk een impact is het noodzakelijk slagkracht te 
krijgen, in het sociale en economische leven. Enkel met de nodige slagkracht kun je een 
positieve verandering teweeg brengen. Die slagkracht, die hoofdzakelijk afhangt van de 
kwantiteit en engagement van de leden dwingt ons om ons ledenaantal sterk te doen 
stijgen.

Maar hoe doen we dat ?
Als leden van deze beweging hebben we allemaal een reden om hier te zijn, omdat het 
plezant is, leerzaam is, uitdagend is, t’zijn vrienden of ik zoek een lief…
Basisredenen die ons omwille van de gelijkgestemdheid bijeen drijft. Het zijn die idealen 
die ervoor zorgen dat een kamer meer leden krijgt, en het is hieraan dat we willen 
werken, als basis voor een toekomst die meer brengt voor ons allen. Die een meerwaarde 
betekend voor ieder van ons, voor iedereen anders, maar even belangrijk.

Toen Dirk Van Maele enkele weken geleden tot voorzitter van Jonge Kamer Vlaanderen 
werd gestemd, liet hij geen twijfel bestaan over hoe hij denkt over kamers in nood. 
(minder dan 25 leden) Sinds enkele jaren bestaat er immers de internationale verplichting 
om meer dan 25 leden te hebben, en dit ten voordele van de slagkracht van de beweging. 
Het team van dit jaar wil kamers die géén 25 leden halen uitsluiten van de beweging, na 
ervoor te vechten om dit te bereiken. Als Raad van Beheer staan we achter deze visie en 
willen we de kamer zo snel mogelijk boven die kaap van 25 leden brengen zonder 
afbreuk te doen aan de waarden van de beweging.

Concreet :
Leden komen als ze meerwaarde krijgen en die kunnen we bieden door :

• accurate informatie (maandblad, verslagen enz.)
• actieve commissies of projecten (max 3 of 4, maar met hoge slaagkans)
• veel joycees
• een A.V. met inspraak en amusement (sprekers, debatten, spelletjes…)
• een extra special-evening (ontspanning en vorming elke maand)
• vorming als een centraal punt (vormingsverantwoordelijke in RvB)
• een professionele uitstraling naar buiten
• en nog zoveel meer.

Waarom zo vaag, waarom zo kort. Wel omdat jullie als leden van de jonge kamer ons nog 
zoveel input kunt geven en daarom stelde we een enquête op om jullie idee over tal van 
punten te kennen en hierop te bouwen.

Professionalisme; sleutel tot succes
Waarom zelf een thema of een leuze maken als onze zonale voorzitter met deze woorden 
zijn daden wil ondersteunen. Onze jonge kamer moet kunnen rekenen op een 



professionele instelling van zijn leden, we zijn immers in een constante opleiding tot 
verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Concrete afspraken en acties gesteund door 
motivatie, steun en stimulatie moeten ons jaycees en joycees geven waar we fier op zijn.

Het Team : “de droom die zij verbergen, is mijn doel”

Past-President : Koen Cuyvers
Secretaris : Wim van Tichelen
Penningmeester : Sabine Verreydt
Legal-Council : Claire van Merris
Vormingsverantwoordelijke : Jef Verhulst
P.R. & Liasons : Erika De Ketelaere

Het Budget :
Onze kamer beschikt over een gezonde reserve, een deel van deze reserve zal indien 
nodig worden aangesproken om het aantrekken van extra leden te kunnen bekostigen.
De commissies daarentegen zullen zelfdragend moeten zijn waardoor de kosten beperkt 
blijven. Risico kunnen we echter aanmoedigen, want hij die niet zaait zal niet oogsten.

Together we can do it ! And we will help you !

Carlo van Tichelen
Kandidaat voorzitter 2000-2001


