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VERSLAG – Algemene vergadering – 26 maart 2015 

 

Aanwezig:  Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Eli Verwimp (Chirojongens Noorderwijk), Nicholas Van Lommel (Chirojongens 

Noorderwijk), Caroline Bries (Chiromeisjes Noorderwijk), Jorien Tops (Gidsen 2
e
 Kempen), Roel Verreth 

(jeugdhuis 10R20), Vincent Van de Water (KSJ Herentals), Teresa Van Grieken (Zonnemeisjes-Zonneknapen), Jan 

Bertels (schepen van jeugd) 

 

Afwezig:  scouts de Buecken, Chiro Morkhoven, EJV Christenjeugd Herentals, Jeugd Rode Kruis, Theaterling, Bravo vzw, 

Leerlingenraad TIS, BCP De Klink, KLJ Noorderwijk, Scouts 5
de

&12
de

. 

 

Verontschuldigd:  Kaat Peeters (jeugdconsulent) 

 

1. Opmerkingen vorig verslag 

/ 

 

2. Wieriekekikhie?  

De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.  

Kennismakingsrondje. 

 

3. Brieven en adviezen  

Terugkoppeling:  

- Infomoment evenementenbeheer: het infomoment voor de organisatoren van evenementen gaat ’s 

avonds door op 1 juni in cc ’t Schaliken. Jullie gaan hier nog een uitnodiging voor ontvangen maar 

noteer deze datum alvast in jullie agenda. Bekijk even met de andere leiding wie er kan komen (met 

de examens) omdat het toch wel belangrijk is voor jullie om te weten te komen hoe je deze aanvraag 

moet doen. Bovendien wordt er ook naar jullie mening gevraagd over het behoud of de afschaffing 

van de geluidsbegrenzer.  

Gevraagd advies: / 

Mijn gedacht: / 

 

4. A. Olé JeeBeePee 

a. Animatoren zomervakantie: de animatoren hebben een brief aangekregen met de weken dat ze zijn 

aangesteld. 

b. De Buitenspeeldag gaat door op woensdag 1 april: motiveer jullie leden allemaal om af te zakken naar het 

stadspark van Herentals, de sportvelden in Noorderwijk en het dorpsplein in Morkhoven. 

c. Aanvraag kampvervoer: de verdeling wordt deze week gemaakt en jullie ontvangen hierover nog een 

brief. 

 

5. Nieuws van de stad 

a. Er is een nieuwe regeling voor de speelbus, de zones zijn uitgebreid naar volgende: 

- Herentals Noord: de werking staat open voor alle kinderen die ten noorden van de ring wonen en de 

locatie is afwisselend Stadspark, speelterrein in Laarberg, speelterrein in Leemputten en speelterrein 

in Kapellenblok – regenlocatie: bovenzaal jeugddienst, Stadspark z/n, Herentals 

- Herentals Zuid: de werking staat open voor alle kinderen die ten zuiden van ring wonen en de locatie 

is afwisselend het speelterrein in de Molekens, het speelterrein in de Veenbesstraat en het terrein 

aan het woonwagenpark – regenlocatie: basisschool De Leertuin, Populierenlaan 1, Herentals 

- Noorderwijk: de werking staat open voor alle kinderen in Noorderwijk en de locatie is afwisselend het 

terrein naast de Zandkapel, het basketpleintje in Lusthof en het speelterrein in Tonnebos - 

regenlocatie Dorpshuis, Ring 26, Noorderwijk. 

- Morkhoven: de werking staat open voor alle kinderen in Morkhoven en de locatie is afwisselend het 

dorpsplein en het grasplein in de Processieweg - regenlocatie: dorpshuis Dorp 1, Morkhoven.  
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b. Replay festival gaat dit jaar door op zaterdag 25 april. Op vrijdag wordt er terug iets gedaan voor de 

buurtbewoners maar een concrete invulling is nog niet bekend. 

c. Er komen 6 geluidsversterkers in ’t Hof. Deze zijn handig voor quizzen. 

d. Stad & OCMW worden 1 geheel tegen 01/01/2019. Het college van burgemeester en schepenen en het 

vast bureau van het OCMW van Herentals hebben een principieel akkoord bereikt over hoe de 

toekomstige samenwerking tussen het stadsbestuur en het OCMW er moet uitzien. De samenwerking 

tussen stad en OCMW ligt al enkele jaren op de tekentafel bij verschillende diensten in zowel stad als 

OCMW. Maar met de nota van de Vlaamse regering die de inkapseling van het OCMW in de werking van 

de gemeente verplicht tegen 2019, komt de samenwerking nu in een versnelling en is er een pad 

uitgetekend naar een volledige samenwerking. Vanaf 1 januari 2019 verdwijnt immers het OCMW als 

rechtspersoon. De bevoegdheden van de OCMW-raad worden vanaf dan overgenomen door de nieuwe 

gemeenteraad. Er komt ook een bijzonder comité dat beslissingen zal nemen over individuele dossiers, 

zodat die ook in de toekomst discreet behandeld worden en er een sterk sociaal beleid wordt 

gegarandeerd. Er komt ook een sociaal huis. 

 

6. Nieuws van de jeugdraad 

a. Nieuw logo: Het is het logo hieronder geworden. Het nieuwe logo komt op het affiche van Parkrock. 

 
b. Condoomautomaat: de zoektocht verloopt stroef omdat we online geen automaat vinden, behalve op 

tweedehands. We gaan horen bij apothekers en cafés om nadien de leveranciers te contacteren. 

c. Balpennen met nieuw logo worden aangekocht 

d. De jeugdraadvergadering van donderdag 30 april wordt verzet naar donderdag 24 april omdat Lokale 

Helden op 30 april om 16.30 uur doorgaat in zaal ’t Hof. Allen welkom! 

 

7. Werkgroepen  

a. Parkrock 

Er wordt een oproep gedaan voor helpers: opbouw, afbraak, tap (= ook bandjes uitdelen inkom - 2 

personen), catering (scouts de Buecken) en backstage. De winst van de drank wordt verdeeld. Volgende 

verenigingen hebben zich al opgegeven.  

i. Chiromeisjes Noorderwijk (Elise Sas): tap voorkeur twee laatste shiften 

ii. Chirojongens Noorderwijk willen wel tap doen of afbreken 

iii. Gidsen 2
de

 Kempen willen eveneens tap doen 

iv. Scouts de Buecken verzorgen terug de catering. 

 

Volgens de verdeelsleutel voor de verdeling van de winst die is opgesteld door de werkgroep van Parkrock 

krijgt men voor de opbouw en afbraak 5 punten per gewerkt uur per medewerker, voor de tap, toog en 

bandjes krijgt men 4 punten per gewerkt uur, per medewerker (Er is wel een maximum aantal vrijwilligers 

per shift + op voorhand namen doorgeven voor verzekering).  

 

Uren voortoog + tap + bandjes: 11-14.30 uur, 14.30 uur-17 uur en 17-19 uur. 

Uren opbouw: maandag 22 juni vanaf 14 uur (6 man nodig, nadien kan de rest aansluiten vanaf wanneer 

ze kunnen) 

Uren afbraak: dinsdag 23 juni vanaf 18.30 uur. 

b. Werkgroep skaten: De werkgroep is op 5 maart 2015 samengekomen met het ontwerpbureau dat is 

aangesteld om een plan te tekenen over het binnengebied dat loopt van het stadspark tot het Schaliken. 

Samen zijn ze dan tot een locatie gekomen: vooraan in het stadspark waar vroeger het hondentoilet was. 
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Hier staat ook het podium van Parkrock. Het zou voor de editie van dit jaar geen probleem zijn dat het 

skatepark daar komt. De leveranciers moeten immers een planning voorleggen met wanneer ze welke 

werken doen. 

 

8. Activiteiten  

a. Jeugdraad: In het budget van 2015 staat €100 voor het organiseren van een EHBO cursus. Dit wordt om 

de twee jaar georganiseerd. Het Rode Kruis heeft volgende data voorgesteld om een cursus te 

organiseren: zaterdag 2 en zaterdag 9 mei. De vorming zal in de namiddag doorgaan omdat het niet 

mogelijk is voor de lesgever om in de voormiddag te komen. De verenigingen die dan werking hebben, 

kunnen bijvoorbeeld met hun oudste groep komen. Er wordt best op voorhand ingeschreven zodat we 

weten hoeveel personen aanwezig zullen zijn. Je kan hiervoor een mailtje sturen naar 

jeugdraadherentals@hotmail.com. De vraag is dus naar welke datum jullie voorkeur gaat? 

Een eerste voordeel van het volgen van deze cursus is dat jullie weten hoe jullie moeten omgaan met 

wonden en dergelijke maar daarnaast is er ook het tweede voordeel dat de leden en leiding die hieraan 

deelnemen extra punten krijgen bij de werkingssubsidie. Maak de leidingsploeg dus warm om hieraan 

deel te nemen. Op de jeugdraad is gebleken dat 2 mei de beste datum is maar eigenlijk zijn beide data 

niet ideaal omdat de werkingen van alle jeugdverenigingen doorgaan op zaterdagnamiddag, behalve van 

de Chiro. Kaat gaat nagaan of er nog andere mogelijkheden zijn. 

b. Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk: 

Wanneer Wie Wat Waar 

19/4 Gidsen Volleybaltoernooi Gidsenlokaal 

18/4  KSJ I LOVE HERTALS ‘t Hof 

3/4  Tiener Popcorn Party Tiener 

17/4 Tiener Liquid Club Edition Tiener 

3/4 5
e
12e Eight Pick a Mate BT BT  

1/5 Chiro Noorderwijk Smikkelroute  Chirolokalen 

18-19/04 Chiro Noorderwijk Tipperbar In de schuur op de 

route 

4/4 ZM-ZK Paasontbijt Paterszaaltje 

4/4 De Buecken Foewerfoaf ‘t Hof 

2/5  ZM-ZK Quiz Paterszaaltje  

27-28/03 ASH Polaris Sterrekijkdagen Fundatiehuis 

8/04 Jamboree scouts en 

gidsen en dienst 

internationale 

samenwerking 

Japanse film ’t Schaliken 

30/04 CC en jeugddienst Lokale Helden ‘t Hof 

 

9. Inbox 

a. KSJ wordt KSA vanaf september 2015. Ze willen duidelijker als één jeugdbeweging naar buiten komen. 

Meer informatie: www.ksa.be/sterkmerk. 

b. Als jullie op zoek zijn naar een leuke activiteit zoals paintball, kidspaintball, kidsairsoft of lasergames 

kunnen jullie eens een kijkje nemen op www.check4.be.  

 

10. Varia 

- De jeugddienst heeft een telefoontje ontvangen van een boer uit Lichtaart die zaterdagnacht 14 maart 

rond 22:30 uur scouts was tegengekomen op zijn en andere privé-eigendommen. De scouts zouden een 

dropping hebben gedaan en zouden blikjes en chipszakjes in de weien hebben achtergelaten. Ze zouden 

eveneens kasseien in het gras hebben gegooid, hekwerk omver hebben gedaan en zieke koeien hebben 

lastig gevallen. De boer was hier niet tevreden over omdat hij bij het maaien van het gras tegen de 

kasseien kon gereden zijn waardoor hij hoge kosten kon krijgen, ongeveer 2500 euro. Bovendien stonden 

de koeien buiten omdat deze ziek waren. Moesten deze op hol zijn geslagen en door de afspanning of 

dergelijke zijn gegaan, mocht ook hij opdraaien voor de kosten. De scouts waren 200 à 300 meter van de 

verharde weg en staken het spoor over waar geen overweg was. Dit is niet verantwoord. Er wordt 
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nagegaan of dit scouts uit Herentals waren. De leiding moet beseffen dat ze de nodige 

verantwoordelijkheid moet nemen op alle gebied; veiligheid, vervuiling, … 

- Er wordt een papier doorgegeven waar jullie de volgende groepsvergaderingen van dit en volgend 

schooljaar op kunnen noteren. Er heeft een overleg plaats gevonden met de dienst welzijn, het OCMW en 

de jeugddienst over het integreren van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in 

jeugdverenigingen. We willen de kinderen en jeugdverenigingen hierin helpen en dus zouden we graag 

willen langskomen op één van de leidersvergaderingen. 

- Het comité van Alphonse Steurs heeft gevraagd of een jeugdvereniging bereid is om een drankstandje 

tijdens het weekend van 9 mei (vooral op 9 mei) uit te baten op het dorpsplein van Morkhoven. Op 9 mei 

is er de herdenking van Alphonse Steurs, een bekende worstelaar in Morkhoven. Er is een tentoonstelling 

en een worstelbond geeft een demo met een initiatie voor kinderen voor en na de worsteldemo om 14 

uur. De kermis gaat die dag ook open waardoor er veel volk aanwezig zal zijn. De jeugdverenigingen die 

zo’n drankstandje willen uitbaten, mogen iets laten weten aan de sportdienst via 

sportdients@herentals.be. Ze dienen alles zelf te regelen zoals een koelremork, drank, …of dienen aan de 

sportdienst te vragen welk materiaal er voor handen is. De opbrengst is hierbij volledig voor de 

jeugdvereniging. 

- De sleutel van de Chiromeisjes van Noorderwijk is terug gebracht voor de speelpleinwerking.  

- Er wordt nagegaan of de jeugdraad bereid is om in de week van de mobiliteit (van 16 tot en met 22 

september) acties te doen rond mobiliteit zoals het uitdelen van chocomelk aan het station of de 

schoolpoort, het uitdelen van gadgets aan diegene die de fiets of het openbaar vervoer nemen, … Als 

jullie zelf voorstellen hebben, mogen jullie deze altijd meegeven dan worden deze doorgegeven aan de 

verantwoordelijke van dit project. Op 20/09/2015 is er ook een autoloze zondag waarop ze een leuke 

activiteiten willen organiseren zoals een zeepkistenrace. In hoeverre denken jullie dat jullie, de 

jeugdverenigingen zich hiervoor gaan inschrijven om tegen elkaar en andere verenigingen te racen met 

eventueel een zelfgemaakte zeepkist (eventueel estafette)? Het is misschien ook mogelijk dat de stad go-

carts van het verkeerspark van de politie leent hiervoor. Op deze dag zou er ook een standje met drank 

voorzien kunnen worden en dit kan dan een jeugdvereniging doen om hun kas te spijzen? (zie mail voor 

meer vragen/ideeën). Alle ideeën hierrond zijn meer dan welkom! Het is niet de bedoeling dat wij dit 

volledig zelf organiseren, nu als er een vereniging dit wel wil doen, mag dit natuurlijk altijd. We zouden 

gewoon graag willen weten of de jeugdraad en jeugdverenigingen hieraan willen meewerken en ook 

willen meedoen met deze acties door zich in te schrijven en dergelijke. Op de jeugdraad is naar voor 

gekomen dat veel verenigingen dan hun startdag hebben en dat het daardoor niet mogelijk is om zelf 

zeepkisten te bouwen. Er waren wel ideeën voor gadgets zoals fluohesjes, fietsvlaggetjes, zadelhoezen, 

sleutelhangers, fietslampjes en fluobandjes.  

 

 

Volgende AV-vergadering: donderdag 23 april!!! Niet 30 april!!! 

 


