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 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 

 27 NOVEMBER 2014 

 

 

 

Aanwezig:  Eli Verwimp (Chirojongens Noorderwijk), Nicholas Van Lommel (Chirojongens Noorderwijk), Jorien Tops (Gidsen 

2
de

 Kempen, Roel Verreth (jeugdhuis 10r20), Celine Beirinckx (KLJ Noorderwijk), Marie Mertens (KLJ 

Noorderwijk), Jill Schellens (KLJ Noorderwijk), Vincent Van de Water (KSJ Herentals), Nick Spiessens (Scouts De 

Buecken), Sam Meulemans (Scouts 5
e
 & 12

e
 Kempen), Teresa Van Grieken (Zonnemeisjes – Zonneknapen), 

Jasper Meulemans (voorzitter), Jan Bertels (schepen van jeugd), Kaat Peeters (jeugdconsulent), Els Coorens 

(Arkades vzw) 
 
Afwezig:   Theaterling, Lieze Valenberghs (BCP De Klink), Chiromeisjes Noorderwijk, EJV Christenjeugd Herentals, Jeugd 

Rode Kruis, Leerlingenraad TIS, Bravo vzw 
 
Verontschuldigd:  ASH Polaris, Chiro Morkhoven, Lina Cambré (voorzitter jeugdraad) 

 
 

Agenda jeugdraad 

1. Opmerkingen vorig verslag 

/ 

2. Wieriekekikhie? 

Rondje + methodiek.  

De aanwezigheidslijst werd uitgedeeld. 

3. Brieven en adviezen 

Terugkoppeling: Budget 2015 – meerjarenplan 

• De basisbudgetten zoals die in het meerjarenplan zijn opgenomen, worden ook de volgende jaren 

opgenomen zoals het investeringsbudget van het skateterrein, de wijkspeelterreinen en de kredieten 

van de vroegere vzw Fonds Herentalse Jeugdlokalen. 

• Er is beslist om De Sjallekes uit te breiden met 4-jarigen omdat er veel vragen kwam van ouders die 

geen opvang vinden voor hun kinderen. In 2015 kunnen 4- jarigen tijdens drie weken naar De 

Sjallekes komen. De sportdienst organiseert ook volgend jaar weer kleutersportkampen tijdens drie 

weken in de zomervakantie. Deze vallen niet samen. Voor die uitbreiding van De Sjallekes is er extra 

budget voorzien: 

o Er is een extra budget van 800 euro voorzien voor het huren van extra lokalen voor de 

speelpleinwerking De Sjallekes. 

o Daarnaast is er ook 520 euro voorzien voor de voor- en naopvang 

o Om extra animatoren in te zetten tijdens die drie weken is er een budget van 4350 euro 

ingepland voor de volgende jaren. 

• De buitenspeeldag blijft op drie verschillende locaties en krijgt een extra budget van 500 euro voor 

het voorzien van randanimatie. 

• Parkrock heeft volgend jaar een totaalbudget van 6500 euro in plaats van 4000 euro en krijgt een 

subsidie van 2500 euro van cultuur in plaats van 5000 euro.  

• De budgetten van de andere diensten zijn ook doorgetrokken voor de volgende jaren. 

• Het cultuurcentrum heeft extra budget gekregen voor de aankoop van 2 zaken:  

o boxen voor het buitenplein van ’t Schaliken die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden op de 

donderse dagen  

o bijkomende vaste boxen in zaal ‘t hof om achteraan in de zaal te plaatsen. 

Gevraagd advies: wijziging reglement kerstmarkt. Het reglement is bekrachtigd op de jeugdraad. 

Mijn gedacht! Er wordt door 10R20 aangegeven dat het moeilijk is om iemand van het cultuurcentrum in het 

weekend te bereiken. Zo zijn er af en toe problemen die niet door de gebruiker zelf opgelost kunnen worden 

en waar de verantwoordelijke van de zaal voor nodig is zoals het uitvallen van de elektriciteit, het opspringen 

van het brandalarm, de gasinstallatie in de keuken die men niet aankrijgt. 
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Er wordt door de leden van de jeugdraad gevraagd of het mogelijk is om de handleiding te updaten en 

eventueel ook te bundelen zodat de gebruikers van zaal ’t Hof deze handleiding kunnen gebruiken bij zulke 

situaties. Men begrijpt dat de verantwoordelijke van zaal ’t Hof, die telkens voor een activiteit de uitleg komt 

doen, bepaalde zaken vergeet aan te halen omdat deze persoon dit zo vaak moet doen maar met wisselende 

leiding in de (jeugd)verenigingen is het wel nodig om voldoende informatie te verkrijgen over al de 

toepassingen in zaal ‘t Hof.  

4. A. Olé JeeBeePee 

a. Terugblik herfstvakantie: Grabbelpas waren beiden een succes: een bezettingsgraad van 81,99%. 

b. Kampsubsidies: Diegenen die een aanvraag hebben ingediend, hebben al een brief aangekregen en de 

subsidie wordt weldra gestort. 

c. Werkingssubsidies: de verwerking is afgerond en enkele onder jullie hebben een mailtje ontvangen voor 

extra informatie. De subsidie wordt aan het schepencollege voorgelegd op 8 december. Eind december 

zullen jullie deze subsidie ontvangen. 

d. Geblokkeerde fuifweekends: de deadline voor de weekends van het najaar 2015 verloopt op 31 mei 2014. 

Er zijn al een aantal aanvragen gedaan en dit moet besproken worden. 

NAJAAR 2015 DEADLINE 31 MEI 2015  

   

3e weekend september VRIJDAG 18/09   

     

 ZATERDAG 19/09   

     

1e weekend november VRIJDAG 06/11   

     

 ZATERDAG 07/11 10r20 - optredens - Joren De Becker 

     

3e weekend november VRIJDAG 20/11  

     

 ZATERDAG 21/11 Scouts 5de&12de - Jinfuif 

Het jeugdhuis zou graag een datum vastleggen voor het organiseren van optredens omdat ze hun groepen 

moeten vastleggen. Gidsen 2
de

 Kempen is op zoek naar een datum en locatie voor hun mosselfeest en wouden dit 

ook op 07/11 organiseren. Er wordt nagegaan of Gidsen 2
de

 Kempen hun mosselfeest op een andere datum kan 

organiseren en van zodra zij hun locatie en datum hebben vastliggen kan het jeugdhuis op 07/11 optredens 

organiseren en de groepen hiervoor vastleggen. 

 

De leden van de jeugdraad gaan ermee akkoord dat zaterdag 07/11/15 uitzonderlijk nu al wordt vastgelegd 

voor jeugdhuis 10R20, indien Gidsen 2
de

 Kempen een andere datum hebben gevonden voor hun mosselfeest. 

Bij problemen wordt er een overleg gepland tussen jeugdhuis 10R20 en Gidsen 2
de

 Kempen. 

5. Nieuws van de stad  

a. Er werd extra uitleg gegeven over het budget 2015. Dit moet nog goedgekeurd worden op de 

gemeenteraad van 02/12/2014. 

6. Nieuws van de jeugdraad  

a. Stemming van de leden van het DB: de leden van de jeugdraad gaan akkoord met het nieuwe DB. 

6.1. Werkgroepen  

a. Parkrock: de volgende vergadering van 8 december 2014 om 19.30 uur in de Max. Mensen die nog in de 

werkgroep willen komen, zijn altijd welkom op de vergadering. Als jullie nog een idee hebben welke 

hoofdact de doelgroep graag zou zien, mogen jullie dit altijd doorgeven. Vraag eventueel eens rond bij 

jullie leden. De groep no guarantee is doorgegeven aan de verantwoordelijke van de jeugddienst voor 

Parkrock.  
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6.2. Activiteiten  

a. Activiteiten van de Jeugdraad: 

Nieuwjaarszangers: Er werd gevraagd of de verenigingen eens rondhoren of er mensen zijn die op 31 

december in de voormiddag willen helpen bij het uitdelen van drank en het bakken van wafels aan de 

Lakenhal tussen 9 en 12 uur. Gidsen 2
de

 Kempen willen net zoals vorig jaar er een leuke voormiddag van 

maken. 

• Activiteiten van het jeugdwerk. 

Wanneer Wie Wat Waar 

29 december KLJ Noorderwijk Kerstkeet  

31 december KLJ Noorderwijk Nieuwjaarszangers Noorderwijk 

14 december Scouts De Buecken Kerstmarkt Herentals Grote markt 

29 november Gidsen 2
de

 Kempen Wintercafé Lokalen Kleerroos 

14 december Scouts 5
de

 & 12
de

  Kerstmarkt Herentals Grote Markt 

29 november 10R20 Hakuna matata 10R20 

20 december 10R20 Winterterras I 10R20 

3 januari 10R20 Winterterras II 10R20 

7. Inbox  

a. Op woensdag 3 december om 18.00 uur gaat er een nieuw Trip lokaal door in Antwerpen in het huis van 

de sport. http://triplokaal.be/  

b. Speel je Vrij-Actie: met deze actie willen de organisatoren het recht op vrije tijd onder de aandacht 

brengen. Dit jaar vieren we het 25 jarig bestaan van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het 

Kind. Tot en met 30 november heb je de tijd op via de facebookpagina van 

www.facebook.com/rechtopvrijetijd een project in jouw buurt in de kijker te zetten. Nadien moet je 

zoveel mogelijk likes verzamelen om een publieksprijs te winnen. 

8. Varia  

a. Er werd aan Chiro Noorderwijk gevraagd om hun kampdata door te geven zodat we dit in het overzicht 

van de speelpleinwerkingen van de zomer kunnen zetten. Hierbij de data: 31/07/2015 tot 10/08/2015. 

b. Els van Arkades vzw kwam langs om de werking uit te leggen en de leden te overtuigen om de afkeuring 

van haar erkenning als jeugdvereniging te herzien.  

Ze gaf aan dat haar werking voor kinderen tussen 6-14 jaar is. De reden dat ze dit initiatief opstartte is 

omdat ze merkte dat er, ondanks alle goede initiatieven hier in Herentals, enkele kinderen uit de boot 

vallen. Ze merkte dat er geen aanbod was voor bepaalde interesses van kinderen zoals robots maken, met 

computers werken etc. Ze heeft het voorbije jaar 524 kinderen bereikt waarvan ongeveer 50 tot 60% 

hoogbegaafd is. Deze kinderen hebben vaak een andere omgang nodig en zij kunnen die geven. Het 

aanbod van Arkades is uniek en ze wil absoluut geen concurrentie zijn met andere verenigingen, zo geven 

zij muziekles van 4-8 jaar omdat het aanbod van de muziekschool vanaf 8 jaar is. Ze geven ook initiaties 

EHBO in samenwerking met het jeugd rode kruis zodat de kinderen bij deze vereniging kunnen aansluiten 

indien ze dit wensen. De groepen bestaan uit maximum 10 kinderen om hen goed te kunnen begeleiden. 

Het is een naschools aanbod en ook tijdens de vakanties zijn er activiteiten. Doorheen het jaar is er op 

zaterdag een techniekcursus van 4 uur. Wanneer de (jeugd)verenigingen merken dat bepaalde 

activiteiten van vzw Arkades nauw aansluiten bij die van hun, mogen ze dit altijd aan Elke Coorens melden 

en dan past zij haar aanbod aan.  

c. Tijdens ouderjaarsavond wordt er opnieuw een eindejaarsbus ingelegd die van Herentals station via de 

Grote Markt, de Herenthoutseweg, de Servaes Daemsstraat, Noorderwijk, Morkhoven en Morkhoven 

Doornestraat rijdt. De feestbus rijd van 22 uur ’s avonds tot 7 uur ’s morgens en sluiten aan op de treinen. 

Een tickets kost 2 euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen bij de jeugddienst, het administratief centrum 

en de dienst toerisme. Op de bus kan u ook nog een ticket kopen tegen 3 euro. Het ticket is tot 1 januari 

18 uur geldig op alle bussen van De Lijn.  

d. Er is een voorstel gekomen van Tabula Rasa om je op te geven voor een activiteit die zij organiseren op 

zaterdag 25/04/2015 en zondag 26/04/2015 in het kader van de week van de amateurkunst. Ze zijn op 

zoek naar jongeren tussen 8 en 11 jaar dus als je als begeleiding interesse hebt om met je groep naar deze 

activiteit te gaan, moest je dit ten laatste op de algemene vergadering van de jeugdraad laten weten. 
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VOLGENDE JEUGDRAAD: 

DONDERDAG 29 JANUARI OM 19.30 UUR @ JEUGDDIENST 


