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 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 

 30 OKTOBER 2014 

 

 

 

Aanwezig:  Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Lien Verwimp (Chiromeisjes Noorderwijk), Caroline Bries (Chiromeisjes 

Noorderwijk), Jorien Tops (Gidsen 2
de

 Kempen), Joren De Becker (jeugdhuis 10r20), Kimberly Bruyninckx 

(jeugdhuis 10r20), Vincent Van de Water (KSJ Herentals), Ben Van Genechten (Scouts De Buecken), Sam 

Meulemans (Scouts 5
e
 & 12

e
 Kempen), Jan Bertels (schepen van jeugd), Kaat Peeters (jeugdconsulent) 

 
Afwezig:   Lieze Valenberghs (BCP De Klink), Chiro Morkhoven, EJV Christenjeugd Herentals, Jeugd Rode Kruis, KLJ 

Noorderwijk, Zonnemeisjes – Zonneknapen, Leerlingenraad TIS, Bravo vzw, voorzitters jeugdraad 
 
Verontschuldigd:  Theaterling 

 
 

Agenda jeugdraad  
 

1. Opmerkingen vorig verslag  

 

2. Wieriekekikhie?  

Rondje.  

De aanwezigheidslijst werd ingevuld en de voorzitters vroegen of iedereen wilde doorstrepen wie er niet 

meer zal komen en dat ze de contactgegevens van de nieuwe afgevaardigden voor de jeugdraad aanvulden. 

 

3. Brieven en adviezen  

Terugkoppeling: / 

Gevraagd advies: wijziging politiecodex: inzamelen autobanden op het recyclagepark 

De jeugdraad moest hier advies op geven omdat de (hele) politiecodex ook geldt voor jongeren vanaf 16 jaar:  

Deel 1: algemene bepaling 

§2. Minderjarigen  

De politiecodex is ook van toepassing op minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het 

ogenblik van de feiten, zelfs wanneer deze persoon op het ogenblik van de beoordeling van de feiten 

meerderjarig is geworden.  

 

De aanpassing heeft niets rechtstreeks met jongeren te maken maar de aanpassing is enkel geldig en sluitend 

na advies van de jeugdraad. Moest een jongere banden komen inleveren en een overtreding maken, kan deze 

ook bestraft worden. Het is heel onwaarschijnlijk maar het advies is noodzakelijk. 

 

De toevoegingen werden overlopen. 

De jeugdraad stemt unaniem voor een positief advies.  

 

Mijn gedacht!/ 

 

4. A. Olé JeeBeePee  

a. Groepsleiders 2014-2015: De oude lijst werd nogmaals rondgegeven zodat de nieuwe gegevens werden 

aangevuld.  

b. Subsidie vorming: Dit dossier is maandag 27/10/2014 op het schepencollege gekomen en diegenen die 

een aanvraag hebben ingediend, krijgen een brief. De subsidie wordt weldra gestort.  

c. Werkingssubsidie: Deze aanvragen moeten ten laatste op 31 oktober worden ingediend.  

d. Subsidie culturele jongerenevenementen: Het college kent een subsidie voor culturele 

jongerenevenementen van 250 euro toe aan Scouts de Buecken voor de organisatie van project 81. Het 

evenement vond plaats op vrijdag 12 en zaterdag 13 september aan de lokalen. ASH Polaris organiseerde 

op 11/10/2014 de Nacht van de duisternis voor jongeren vanaf 14 jaar. Het stadsbestuur verleent voor 

deze aanvraag ook een subsidie voor culturele evenementen voor € 197,41. 

 

B. Olé Fonds Herentalse Jeugdlokalen Veezetwee  
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a. Op de vergadering van 02/10/2014 is de vzw ontbonden. Het blijft voor de jeugdverenigingen mogelijk 

om nieuwe subsidies aan te vragen. Het college van burgemeester en schepenen heeft de intentie om de 

nieuwe aanvragen conform de huidige reglementen van vzw Fonds Herentalse jeugdlokalen toe te 

passen. 

 

5. Nieuws van de stad  

a. Op de financiële commissie is de toelage voor jeugdhuis 10R20 goedgekeurd. Het activiteitenprogramma 

zouden we nog wel graag ontvangen. Joren geeft dit door aan het huidige bestuur dat ze dit nog in orde 

maken. 

b. Er is een wijziging in het reglement van de Kerstmarkt dat inhoudt dat dranken niet rechtstreeks 

aangeboden mogen worden in glas, flesjes of glazen. Deze wijziging is voor veiligheidsredenen 

doorgevoerd. 

c. De plaatsing van vijf extra digitale infoborden is voor binnenkort. Op volgende plaatsen worden de 

borden geplaatst: 

• Herenthoutseweg – rechts naast het fietspad. 

• Augustijnenlaan, aan de bushalte ter hoogte van Zwanenberg, in de richting van het 

administratief centrum 

• Olympiadelaan, tussen fietsoversteek Netepark en kruispunt Poederleeseweg. 

• Vorselaarsebaan, ter hoogte van elektriciteitskast Netepark. 

• St-Jobsstraat ter hoogte van huisnummer 196 

d. Ze zijn bezig met het plaatsen van ANPR-camera’s vlakbij de op- en afritten van de autosnelweg E313 

Herentals-industrie, Herentals-West in Grobbendonk en Herentals-Oost. Daarnaast komen er ook 

trajectcontroles op de N13 die gaan van de Lierse Steenweg in Grobbendonk op de grens met Nijlen tot 

aan de bebouwde kom van Bouwel en van de Herentalse Steenweg van de oprit Herentals-West tot aan 

de Lierseweg in Herentals, met het kruispunt aan Wolfstee. 

e. Op 03/11/2014 is er een bewonersvergadering voor de heraanleg van de voetpaden in de Engelse wijk, 

Zwanenberg en Daalakker. 

f. Op de gemeenteraad van dinsdag staat de begrotingswijziging op de agenda. De begroting voor 2015 is 

bijna administratief verwerkt en deze zal op de gemeenteraad van december geagendeerd worden. 

g. De subsidies van Vlaanderen voor jeugd zijn met 10% verlaagd. Er wordt bekeken welke impact dit heeft 

maar het is niet de bedoeling van het stadsbestuur om drastische veranderingen in te voeren voor het 

jeugdbeleid. 

 

6. Nieuws van de jeugdraad  

a. De stemming van de leden van het DB wordt uigesteld tot volgende vergadering. 

 

7. Werkgroepen  

a. Parkrock: de evaluatievergadering voor 2014, die tevens ook de startvergadering voor 2015 was, ging 

door op 27 oktober. Er werd een korte toelichting gegeven door de voorzitters. De organisatoren van 

Parkrock zijn op zoek naar jongeren om de kernploeg te vervoegen. Heb jij zin om dit jaarlijks 

jongerenfestival mee vorm te geven, kom dan even langs bij de jeugddienst of mail naar 

jeugddienst@herentals.be. Meewerken aan Parkrock staat steeds garant voor veel plezier, een leuke 

samenwerking en een eindresultaat waar iedereen trots op mag zijn. Als nieuwe vrijwilliger krijg je de 

kans om mee te lopen met ervaren organisatoren. Bovendien is dit een mooi extra op je CV. 

Deze oproep mag je gerust verspreiden aan jullie leden. Sam Meulemans wil op de hoogte gehouden 

worden van de vorderingen. Hij gaat wel op Erasmus en hij heeft stage dus hij zal niet veel naar de 

vergadering kunnen komen. 

De gidsen gaven mee dat hun leden meer dj’s willen in plaats van groepjes. Ze vonden de randanimatie 

heel tof maar zouden nog meer randanimatie willen. 

b. Werkgroep skaten: tijdens de eerste vergadering zijn de doelstellingen van het stadsbestuur 

meegegeven. Momenteel is het wachten totdat we bericht krijgen van het studiebureau die het hele 

binnengebied van ‘t Schaliken aan het bestuderen is. Zij moeten aanduiden welke locatie het beste 

geschikt is voor een kleinschalig skatepark. De skaters haalden aan dat ze geen bowl willen. Er is een 

gesloten Facebookgroep opgestart ‘skatepark Herentals’ maar diegene die erbij willen, moeten maar iets 

laten weten en dan voegen we jou toe.  
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8. Activiteiten  

• Activiteiten van de Jeugdraad:  

Dag en nacht van de jeugdbeweging op vrijdag 17 oktober was een succes. 

Deelnemende verenigingen (extra punten werkingssubsidie 2014-2015) 

i. Lakenhal: Gidsen 2
de

 Kempen, scouts 5e & 12e Kempen, ZM-ZK 

ii. Noorderwijk: Chirojongens Noorderwijk + KLJ 

iii. Morkhoven: chiro Morkhoven 

Er werd vanuit gegaan dat de Zandstraat autovrij ging zijn maar dit was niet het geval. De autovrije 

Zandstraat was enkel tot september. Er wordt volgende jaar uitgekeken naar een betere, centrale locatie 

zodat het een gezellig evenement kan worden.  

Nacht van de jeugdbeweging: evaluatie door 10R20. De zuipbeker wordt overhandigd aan de winnaars: 

KSJ Herentals 

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 

21 november Scouts De Buecken Jinbeats ‘t Hof 

10-11 januari 2015 ASH Polaris Tentoonstelling  Lakenhal 

31 oktober 10R20 Liquid ’t Hof 

1 november 10R20 Flame & Go ’t Hof & 10R20 

14 november 10R20 Duvelnight 10R20 

19 november 10R20 Hakuna matata 10R20 

22 november Scouts 5
e
&12

e
 Jin to the beat ’t Hof 

7 november Gidsen 2
de

 Kempen November Noises ‘t Hof 

29 november Gidsen 2
de 

Kempen Wintercafé Lokaal kleerroos 

 

9. 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. The Knot organiseert de trainingscursus “Dealing with cnflicht – ECM!’. Deze cursus gaat over het 

omgaan met conflicten tussen mensen en organisatie en hiervoor is de organisatie nog op zoek naar 3 

Vlamingen die willen meegaan als deelnemers. De deelnameprijs is 50 euro en het gaat door in Dilbeek. 

Meer informatie: http://www.theknotweb.eu/. 

c.  De provincie Antwerpen en het Antwerpse reclamebureau De Vloer slaan de handen in elkaar en richten 

samen ‘Het Nest’ op, een uniek en tijdelijk reclamebureau voor en door jongeren. De inschrijvingen 

sluiten op 3 november om 10 uur. Meer informatie op: www.inhetnest.be  

d. Op 12 november organiseert Voka ‘Manage your Goove’ bij Galasy Studios in Mol, een (gratis) event 

gericht op startende creatievelingen in de muziekindustrie. De bedoelin gis om jonge starters in de 

muziekindustrie te inspireren en motiveren. http://www.voka.be/groove.  

e. In het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos in Brasschaat is er de nieuwe activiteit lasergames. Er zijn al 

mogelijkheden vanaf 15 euro per persoon: 

http://www.provincieantwerpen.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/apb-

sport/nieuws/vanaf-nu-ook-lasergames-in-het-stoerwoud-van-het-sportcentrum-pe.html  

f. Je kan als vereniging een sportlessenreeks van 10 lessen inrichten in samenwerking met de 

gemeentelijke sportdienst. Bloso geeft hiervoor financiële ondersteuning. Via volgende links vind je de 

flyer en meer informatie. Je kan altijd bij de sportdienst terecht met vragen sportdienst@herentals.be: 

http://www.bloso.be/sportpromotie/ondersteuning/Documents/FlyerLesgeverondersteuning.pdf 

http://www.bloso.be/sportpromotie/ondersteuning/Pages/Lesgevershulp.aspx  

g. “Pest’OOg” is een nieuw educatief spel over diversiteit, pesten, beperkingen en talenten. Het is een 

kwartetspel in combinatie met Memory- en doe-opdrachten over allerhande zaken. Bekijk hier een 

televisie reportage: 
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https://www.facebook.com/photo.php?v=10200652713547505&set=vb.274507125904909&type=2&the

ater. Voor meer informatie surf naar www.tegenpestenengeweld.be  

h. Kunstbende is een wedstrijd voor jongeren tussen 13 en 19 jaar waar ze hun artistiek talent kunnen 

tonen. Het gaat door op zondag 8 maart in de Warande in Turnhout. Diegene die een affiche op een 

originele manier wil verwerken, mag dit doen, het resultaat op de Facebookpagina van Kunstbende 

Nationaal posten en wie weet win je een leuke goodiebag. Informatie: www.kunstbende.be.  

i. Making movies Filmfeest: MakingMovies is een uniek filmfestival voor jonge filmmakers tussen 6 en 12 

jaar. De kinderen kunnen een zelfgemaakte film insturen. Meer informatie op www.makingmovies.be.  

 

10. Varia  

a. De derdewereldraad en de dienst ontwikkelingssamenwerking doen een oproep aan de 

jeugdverenigingen om te helpen bij de geldactie aan de supermarkten in het kader van 11.11.11. 

Verenigingen kunnen in uniform komen helpen. Geïnteresseerden mogen mailen naar 

wereld@herentals.be of op de jeugddienst binnenspringen. 

b. Nick van het cultuurcentrum is langskomen om de werking van ’t Hof uit te leggen. Vanaf 1 januari 2014 is 

er een nieuw reglement waarin mogelijke sancties zijn opgenomen. Volgende dingen geven aanleiding tot 

het opleggen van sancties en hier staan bepaalde tarieven tegenover: de zaal niet uitkuisen, de 

nooduitgang vergrendelen, nalatigheid door de verwarming te laten branden, als er extra schoonmaak is 

en als er herstellingen moeten gebeuren. Bovendien krijgt elke vereniging die het zaal huurt 4 vuilzakken. 

Wanneer deze niet voldoende zijn, moeten jullie evenementencontainers aanvragen om jullie afval in 

kwijt te kunnen.  

De geblokkeerde fuifweekends zijn ook aangehaald omdat er met de huidige regeling veel fuiven 

gegroepeerd zijn; oktober - november en maart – april. Als we deze weekends willen aanpassen, kunnen 

we hier een advies over schrijven. Aan de hand hiervan kan er dan bekeken worden of ons advies 

geheel/gedeeltelijk gevolgd kan worden. 

c. Vraag aan jeugdverenigingen om weer mee te doen met de Buitenspeeldag op 1 april, bijvoorbeeld 

sjorren zoals in 2013/andere activiteiten doen (nieuwe ledenwerving). 

d. Els van Arkades vzw is langs geweest om wat meer informatie te krijgen over de erkenning die ze niet 

heeft gekregen. Ze zou graag naar de jeugdraad van november willen komen om de werking van Arkades 

vzw uit te leggen en de leden te overtuigen om wel een erkenning te verkrijgen.  

e. De wisselbeker van de nacht van de jeugdbeweging wordt overhandigd. 

 

VOLGENDE JEUGDRAAD: 

DONDERDAG 27 NOVEMBER OM 19.30 UUR @ JEUGDDIENST 


