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VERSLAG – Algemene vergadering –  24 september 2015 
 

Aanwezig:  Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Jorien Tops (Gidsen 2
e
 Kempen), Lyna Tops (Gidsen 2

e
 Kempen), Alissa Verwimp 

(Gidsen 2
e
 Kempen), Manon Vervloet (Gidsen 2

e
 Kempen), Jill Schellens (KLJ Noorderwijk), Lies Vervoort (KLJ 

Noorderwijk), Maarten Maes (KSA Herentals), Joey Goemans (KSA Herentals), Jonathan Van Tielen (Scouts De 

Buecken), Maxime Goossens (Theaterling), Steff Faes (Jeugdhuis 10R10), Roel Verreth (Jeugdhuis 10R20), Teresa 

Van Grieken (Zonnemeisjes-Zonneknapen), Lina Cambré (voorzitter), Jasper Meulemans (voorzitter), Kaat 

Peeters (jeugdconsulent), Jan Bertels (schepen van jeugd) 

 

Afwezig:  BCP De Klink, Chiro Morkhoven, Chirojongens Noorderwijk, Chiromeisjes Noorderwijk, EJV Christenjeugd 

Herentals, Jeugd Rode Kruis, Scouts 5
de

&12
de

, Leerlingenraad TIS, Bravo vzw 

 

Verontschuldigd:   

 

1. Opmerkingen vorig verslag 

/ 

 

2. Wieriekekikhie?  

De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.  

Kennismakingsrondje. 

 

3. Brieven en adviezen 

Terugkoppeling: / 

Gevraagd advies: / 

Mijn gedacht: / 

 

4. A. Olé JeeBeePee 

a. (Nieuwe) groepsleiding 2015-2016: Kaat geeft de oude lijst rond en vraagt om de nieuwe gegevens in te 

vullen. Deze wordt ook met het eerste verslag meegestuurd met de vraag om deze aan te vullen. 

b. Terugblik zomerwerkingen: In totaal waren er meer inschrijvingen dan vorig jaar. In het totaal was er een 

daling bij de inschrijvingen van de Speelbus en Diependaal. 

 

 Sjallekes Speelbus Diependaal NoMo 

Gemiddelde / dag 2014 98 8,5 22 21 

Gemiddelde / dag 2015 97 8,3 21 25 

 

 Sjallekes Speelbus Diependaal NoMo 

Totaal 2014 2840 391 621 399 

Totaal 2015 2924 332 480 448 

 

c. Kampsubsidie: het kampvervoer + kampsubsidie: de deadline voor het indienen van de aanvraag is 30 

september! Het reglement is terug te vinden op onze website: www.jeugddienstherentals.be/downloads.  

d. Vormingssubsidie: Diegene die een vorming in het jeugdwerk hebben gevolgd in de periode van 1 

september 2014 tot en met 31 augustus 2015, kunnen een subsidieaanvraag indienen. De deadline 

hiervan is ook 30 september. Meer info: www.jeugddienstherentals.be/downloads. 

e. Werkingssubsidie: deze subsidieaanvraag moet ten laatste op 31 oktober bij de jeugddienst toekomen. 

Dit dient persoonlijk schriftelijk en/of op usb afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs. De 

documenten per mail worden niet aanvaard. Reglementen en invulformulieren zijn terug te vinden op: 

http://jeugddienstherentals.be/downloads. 

a. KSA vraagt of zij het aantal kampdagen mogen ingeven bij de werkingssubsidie omdat zij voor het 

kamp al veel kosten hadden gedaan. Doordat het kamp niet is doorgegaan, hebben ze veel 



 

Jeugdraad Verslag AV 24/09/2015  2 

verlies. 

De jeugdraad stemt unaniem positief. KSA Herentals mag alle kampdagen ingeven bij de aanvraag 

van de werkingssubsidie. 

f. Geblokkeerde fuifweekends: op 30 september verloopt de deadline voor de weekends van het voorjaar 

2016. Hier is een overzicht van de data:  

Geblokkeerde fuifweekends voorjaar 2016: Deadline 30 september 2015! 

� vrijdag 12/02 

� zaterdag 13/02: Gidsen 2
de

 Kempen 

� vrijdag 04/03 

� zaterdag 05/03: Gidsen 2
de

 Kempen- Generation Party & De Buecken – Quiz 

• Gidsen 2
de

 Kempen en De Buecken laten allebei voor 30 september weten wie 

welke datum heeft. 

� vrijdag 01/04: I love Hertals - KSJ 

� zaterdag 02/04: Foewerfoaf – De Buecken 

Dagen die zijn gereserveerd najaar 2015: 

� vrijdag 18/09: jeugdraad – Fluo After School & Alpacabeats 

� zaterdag 19/09: Flame&Go 

� vrijdag 06/11: 10R20 – optredens  

� zaterdag 07/11: 10R20 – optredens  

� vrijdag 20/11: Scouts de Buecken - jinfuif 

� zaterdag 21/11: Scouts 5
e
&12

e
 Kempen - jinfuif 

Dit zijn de weekends die voor de jeugdverenigingen geblokkeerd zijn: 

� 2
de

 weekend februari 

� 1
ste 

weekend maart 

� 1
ste

 weekend april 

� 3
de

 weekend september 

� 1
ste

 weekend november 

� 3
de

 weekend november 

De jeugdverenigingen moeten de zaal zelf nog reserveren bij het cultuurcentrum. 

 

5. Nieuws van de stad 

a. Dag van de Jeugdbeweging: de ondersteunende verenigingen vestigen tijdens de dag van de 

jeugdbeweging de aandacht op een dag van de jeugdbeweging zonder alcohol.  

b. Het is nu ook mogelijk om City Golf in Herentals te spelen, meer informatie bij de dienst toerisme 

c. De werken in de Koppelandstraat zijn voorlopig opgeleverd. Deze straat is volledig een eenrichtingsstraat 

geworden. 

d. De voorbije twee maanden zijn er enkele tekortkomingen geweest door de stad Herentals bij de verhuur 

van zaal ’t Hof. Hier zijn gepaste maatregelen voor genomen.  

 

6. Nieuws van de jeugdraad 

a. Verkiezing nieuwe voorzitter: De jeugdraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter omdat Jasper stopt na 

jarenlange inzet. Op 27 oktober moet uw kandidatuur bij de kiescommissie zijn en op de jeugdraad van 

november wordt de nieuwe voorzitter gekozen. 

b. Data jeugdraden komend werkingsjaar. 

� 29 oktober 2015 

� 26 november 2015 

� 25 februari 2016 

� 31 maart 2016 

� 28 april 2016 

� 26 mei 2016 

c. Dagelijks bestuur jeugdraad 2015-2016: voor het werkingsjaar 2015-2016 zijn we nog op zoek naar nieuwe 

leden van het db, het dagelijks bestuur van de jeugdraad. Het dagelijkse bestuur komt de week voor de 

algemene vergadering samen om o.a. de agenda van de jeugdraad vast te leggen. 
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7. Werkgroepen  

a. Werkgroep skaten: We wachten momenteel op een 2D plan van de ontwerper om de bouwaanvraag in te 

dienen. Hij had een 3D plan doorgestuurd maar voor de bouwaanvraag moet dit een 2D plan met 

afmetingen zijn. We wachten ook nog op de perceelgrens van het braakliggende terrein. De 

bouwaanvraag is voor de rest in orde en wordt zo snel mogelijk ingediend na ontvangst van deze plannen 

zodat het skateterrein er in het voorjaar van 2016 staat. 

b. Werkgroep FHJ: jullie hebben een uitnodiging ontvangen voor de werkgroep Fonds Herentalse 

Jeugdlokalen die doorgaat op dinsdag 29 september om 20.00 uur in de bovenzaal van de jeugddienst. 

c. Werkgroep Parkrock: De opkomst op de vorige editie van Parkrock was beperkt. De werkgroep heeft een 

evaluatievergadering georganiseerd en er is een nieuw idee gekomen. Dit voorstel is op het 

schepencollege gebracht en is goedgekeurd. De werkgroep is op zoek naar een originele naam voor dit 

nieuwe idee. Diegene die nog wensen aan te sluiten bij de werkgroep, zijn meer dan welkom op de 

eerstvolgende vergadering van parkrock op 9 november om 19.30 in de bovenzaal van de jeugddienst. 

 

8. Activiteiten  

Jeugdraad: 

a. EHBO-cursus: Elien komt zaterdag 7 november van 9-12 uur een EHBO- cursus geven. Er wordt gevraagd 

om voor maandag 12 oktober 2015 door te geven met hoeveel en welke personen jullie de cursus willen 

volgen. Er is telkens plaats voor maximum 16 deelnemers. 

Indien de cursus vol zit, wordt er een tweede georganiseerd op 7 november van 13-16 uur.  

b. Dag en nacht van de jeugdbeweging: 23 oktober 2015. Op vrijdag 23 oktober organiseren de jeugdraad, 

de jeugddienst en de dienst internationale samenwerking de Dag van de Jeugdbeweging. De kinderen en 

jongeren die ‘s morgens in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven in uniform naar school komen, krijgen 

een (h)eerlijk ontbijt. Ze kunnen voor hun ontbijt tussen 7.30 uur en 8.30 uur terecht aan het dorpshuis 

van Noorderwijk, het dorpshuis van Morkhoven of de Lakenhal. Er wordt aan de verenigingen van 

Noorderwijk en Morkhoven gevraagd om zich op te geven. Ook dit jaar wordt de Dag van de 

Jeugdbeweging om 21 uur voortgezet met een fuif in jeugdhuis 10R20: de Nacht van de Jeugdbeweging! 

Alle jongeren mogen die avond gratis binnen. 

c. Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk: 

Wanneer Wie Wat Waar 

10/10/2015 AHS Polaris Nacht van de duisternis: wandeling Fundatiehuis 

23/10/2015 Jeugdraad Dag/nacht van de jeugdbeweging Lakenhal/10R20 

24/10/2015 ASH Polaris Telescopenatelier Jeugddienst & Grote 

Markt 

24 en 

25/10/2015 

Gidsen 2
de

 Kempen Mosselfeesten ’t Hof 

31/10/2015 

01/11/2015 

KSA Bierfeesten ’t Hof 

06/11/2015 10R20 Liquid ’t Hof 

07/11/2015 Jeugdraad EHBO vorming 10R20 

07/11/2015 10R20 Metal Eve ’t Hof 

28/11/2015 Theaterling Familiekwis ’t Hof 

28/11/2015 Gidsen 2
de

 Kempen Wintercafé Lokalen Kleerroos 

 

9. Inbox 

d. Naft is een platform waar jongeren met creatieve, zotte, unieke en culturele ideeën terecht kunnen voor 

ondersteuning. Surf naar www.ikwilnaft.be voor meer informatie.  

e. Op 1 september lanceerde de ULDK (Uitleendienst Kampeermateriaal) een nieuw reservatieprogramma 

voor de aanvraag van tenten. Je kan de aanvraag vanaf nu online invullen via 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/uldk_hoeaanvragen.aspx. Er is ook een nieuw uitleenreglement: 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/ULDK_doc/uitleenreglement_ULDK_2016.pdf en nieuwe tarieven: 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/uldk_tarieven.aspx  

Opgepast er is een registratieperiode die loopt van 1 tot en met 30 september. Registreren tussen 1 en 11 

oktober is niet mogelijk! Vanaf 1 oktober kunnen jeugdverenigingen tenten reserveren. 
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f. Op 27 februari 2016 start Wereltals. We willen zoveel mogelijk verenigingen aansporen om iets te 

organiseren rond Noord-Zuid. Wens je meer informatie, dan kan je altijd op de dienst jeugd en 

internationale samenwerking terecht, gelegen in het stadspark of stuur een mailtje naar 

wereld@herentals.be. 

g. ARTAFACT is een artistiek project van Jeugdhuis De Moeve in Lier. Ze organiseren workshops en 

activiteiten met, door en voor jongeren. Momenteel zijn ze bezig met het fotograferen van leegstaande 

panden in de Kempen, zo ook in de oude magazijnen van de stad Herentals op de Boerenkrijglaan. Het 

project wordt verspreid over 4 zaterdagen in september en oktober en op 23 oktober is er een 

toonmoment. Deelnemen kost €25 en er kunnen 10 jongeren aan deelnemen. Meer informatie vind je op 

http://www.artafact.be/ of op Facebook: https://www.facebook.com/events/1474891192804865/.  

h. Een tip voor groepen die op buitenlands kamp gaan: op 10 oktober is er de GO STRANGE beurs, dit is een 

beurs over reizen in het buitenland. Meer dan 70 organisaties staan er op de infomarkt en enkele 

jongeren staan jou graag te woord met hun getuigenissen. Het gaat door van 10 tot 17 uur in de parkloods 

in Park Spoor Noord te Antwerpen en het is gratis. Meer info: www.gostrange2015.be. 

i. [ew32] is een organisatie die Serious Urban Games ontwikkeld voor jongeren tussen 14 en 25 jaar. Serious 

Games zijn realistische computerspelletjes die bijvoorbeeld ‘armoede’ onder de aandacht brengen op een 

manier die aangepast is aan de persoonlijke leefwereld van de jongeren. De organisatie kan je inhuren 

voor een namiddag speltijd. Meer informatie: www.ew32.be. 

j. De Werelddag van verzet tegen armoede en uitsluiting is op zaterdag 17 oktober. De fakkel vzw nodigt 

iedereen uit om mee te stappen met de fakkeltocht tegen armoede. Ze verzamelen in de foyer van ’t 

Schaliken om 19 uur. Als teken van solidariteit met mensen in armoede, kan je een wit geknoop laken 

uithangen. 

k. In het najaar organiseren verschillende organisaties een (hoofd)animatorcursus. Op de website van de 

jeugddienst vind je een lijst terug met hun website. http://jeugddienstherentals.be/vormingsorganisaties. 

Zeker doorvertellen aan jullie leden! 

l. Tijdens het weekend van 23 en 24 april organiseert Kempens Karakter een expo over jeugdbewegingen 

van jouw gemeente 

 

10. Varia 

a. Zuiddag: Op 22 oktober is er een volgende editie van Zuiddag. Op deze dag kunnen jongeren één dag in de 

kleren van een beroepskracht kruipen in plaats van les te volgen. De stad Herentals heeft ook dit jaar weer 

enkele plaatsen vrij om studenten aan het werk te zetten. Ze kunnen bij de groendienst en het 

kinderdagverblijf Hummeltjeshof en dienst burgerzaken terecht. Bekijk de vacatures op: 

http://jobbank.zuiddag.be/jobbank?field_sector_job_tid=All&title=&title_1=stad+herentals&field_postalc

ode_value=&field_province_tid=All  

b. De jeugddienst verwerkt heel wat aanvragen van evenementen. We merken dat deze niet altijd tijdig 

gebeuren en willen daarom een oproep doen om jullie aanvragen voor fuiven en evenementen tijdig in te 

dienen via het evenementenformulier, uiterlijk 30 dagen op voorhand: 

http://www.herentals.be/aanvraagformulier-evenement. Je evenement mag altijd vroeger aangevraagd 

worden zodat je vroeger op de hoogte bent of het is goedgekeurd. Via de link kan je alle informatie 

invullen die wij nodig hebben om je evenement te behandelen, ook de aanvraag van uitleenmateriaal kan 

via deze weg. Er wordt gevraagd om deze informatie door te geven aan de leidingsploeg. 

c. De sociale dienst is langs geweest in verband met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en 

heeft jullie informatie gegeven over de subsidies en mogelijke voordelen. In de bijlage van de mail vinden 

jullie de online bundeltjes. 

d. Jeugdcentrum: het jeugdcentrum wil vanaf januari van start gaan in de lokalen van het jeugdhuis 10R20. 

Het wil jeugdverenigingen ondersteunen door enerzijds hun lokalen (de rustige + 2 extra lokalen) gratis 

voor alle jeugdverenigingen ter beschikking te stellen. Deze kunnen gebruikt worden bij heel slecht weer, 

een stadsspel of een wafelenbak op de markt. Anderzijds kunnen jeugdverenigingen hun kas spijzen door 

op vrijdagavond de grote zaal open te houden volgens een beurtrol. De jeugdverenigingen die zich dan 

opgeven, zijn verantwoordelijk voor het openhouden van het jeugdcentrum. Jongeren kunnen hier 

naartoe komen om iets te drinken of de jeugdverenigingen kunnen een themafeestje of dergelijke 

organiseren. 50% van de opbrengst is rechtstreeks voor de jeugdvereniging, de overige 50% wordt 

gebruikt om de kosten zoals de huur, water en elektriciteit te betalen. Op zaterdag kan het jeugdcentrum 
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vrij gebruikt en verhuurd worden. Er is naar alle verantwoordelijke van de jeugdverenigingen een brief 

gestuurd met de vraag om zich tegen volgende jeugdraad te melden indien ze wensen deel te nemen.  


