
 

Jeugdraad Verslag AV 28/05/2015  1 

 

 

 

 

VERSLAG – Algemene vergadering – 28 mei 2015 
 

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

Lommel (Chirojongens Noorderwijk, Jorien Tops (Gidsen 2
e
 Kempen), Lyna Tops (Gidsen 2

e
 Kempen), Yannick 

Van de Wouwer (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:  Chiromeisjes Noorderwijk, KLJ Noorderwijk, KSJ Herentals, Scouts De Buecken, BCP De Klink, EJV Christenjeugd 

Herentals, Jeugd Rode Kruis, Scouts 5
de

&12
de

, Theaterling, Leerlingenraad TIS, Bravo vzw,  

 

Verontschuldigd:   

 

1. Opmerkingen vorig verslag 

/ 

 

2. Wieriekekikhie?  

De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.  

Kennismakingsrondje. 

 

3. Brieven en adviezen 

Terugkoppeling:  

- Jaarrekening 2014: de jaarrekening van 2014 komt op de gemeenteraad van 30 juni. Nadien wordt deze 

doorgestuurd naar de afdeling Jeugd zodat we subsidies ontvangen. 

Gevraagd advies:  

Budget 2016: de adviesraden moeten ten laatste dinsdag 30 juni een voorstel indienen voor het budget 

van 2016. Deze jeugdraad werd het meerjarenplan overlopen en hebben de verenigingen suggesties of 

opmerkingen kunnen geven over het budget 2016. 

De jeugdraad heeft de beleidsprioriteiten met de actieplannen voor 2016 bekeken en is zeer tevreden 

over het budget voor de wijkspeelterreinen en kan dit alleen maar aanmoedigen. 

 

De leden van de jeugdraad wensen financiële ondersteuning bij het inzetten van externe security bij 

fuiven en evenementen. De jeugdraad vraagt de inplanting van een jeugdcentrum te bekijken in de 

studie over binnengebied ’t Schaliken en vraagt zich ook af welke functie zaal ’t Hof in de toekomst zal 

hebben. De leden wensen een jeugdcentrum met multifunctioneel gebruik. Daarnaast zouden de 

verenigingen heras hekken willen kunnen uitlenen van de stad Herentals. 

 

De jeugdraad adviseert dit advies unaniem positief. 

 

Mijn gedacht: / 

 

4. A. Olé JeeBeePee 

a. Kampvervoer: het dossier van het kampvervoer moet nog steeds op het schepencollege komen omdat we 

nog geen advies hebben ontvangen van de verzekering. Jullie krijgen een brief van zodra alles is 

goedgekeurd. 

b. Geblokkeerde fuifweekends: op 31 mei verloopt de deadline voor de weekends van het najaar. Hier is een 

overzicht van de data:  

Dagen die zijn gereserveerd najaar 2015: 

� vrijdag 18/09: jeugdraad – after school drink 

� zaterdag 19/09: Flame&Go 

� vrijdag 06/11: 10R20 – optredens – Roel Verreth 
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• zaterdag 07/11: 10R20 – optredens – Roel Verreth  

� vrijdag 20/11: Scouts de Buecken - jinfuif 

• zaterdag 21/11: Scouts 5
e
&12

e
 Kempen - jinfuif 

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 

� vrijdag 01/04: I love Hertals - KSJ 

� zaterdag 02/04: Foewerfoaf – De Buecken & I love Hertals - KSJ 

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. Speelstraten: er zijn dit jaar 7 aanvragen voor een speelstraat. Er zijn er vier goedgekeurd en de drie 

anderen krijgen tot 15 juni de tijd om extra handtekeningen te verkrijgen omdat ze net niet de 

vooropgestelde 60% van de inwoners die akkoord moeten gaan met een speelstraat behaalden. 

b. Plakbeleid: er zijn terug heel wat overtredingen op het plakreglement, vooral van organisaties buiten 

Herentals maar er wordt nog eens de aandacht gevestigd op het reglement. Je moet de affiches afgeven 

op de jeugddienst en zij zorgen ervoor dat deze op de plakzuilen komen. 

c. Hernummeringsproject: Het stadsbestuur is begonnen met een grootschalige hernummering. Leden of 

leiding van uw vereniging kunnen in een straat wonen waarvan hun huisnummer of adres gaat wijzigen. 

Via volgende link kan je nagaan welke straten betrokken zijn bij dit project: 

http://www.herentals.be/hernummering. Informeer daarom bij de leden van je vereniging en pas je 

administratie aan. 

 

6. Nieuws van de jeugdraad 

a. Dagelijks bestuur jeugdraad 2015-2016: Het huidige werkingsjaar van de jeugdraad zit er bijna op, maar ook 

voor 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. 

b. Er worden balpennen met het nieuwe logo uitgedeeld. 

c. We vragen aan de jeugdverenigingen om onze actie voor het nieuwe logo te delen op hun Facebook. 

 

7. Werkgroepen  

a. Parkrock 

De affiche staat op de Facebookpagina. Je mag deze altijd verspreiden via de Facebookpagina van jullie 

vereniging. 

Er wordt aan de verenigingen gevraagd of ze het aantal en de namen van de helpers ten laatste een week 

voor Parkrock kunnen doorgeven zodat wij weten hoeveel mensen en wie we kunnen verwachten. 

b. Werkgroep skaten: De ontwerpers hadden tot vandaag de tijd om een voorstel in te dienen. Deze worden 

nu bekeken en volgende week donderdag 04/06/2015 vindt er een werkgroep plaats. Op 09/06/2015 

kunnen de leveranciers hun voorstel komen presenteren waarna ze hun ontwerp kunnen aanpassen. 

c. Werkgroep FHJ: vraag scouts 5
de

 en 12
de

: Er is een voorstel voor een reglement opgemaakt maar dit wordt 

nog bekeken. Er zal een uitnodiging worden rondgestuurd om een werkgroep op te starten. 

 

8. Activiteiten  

a. Jeugdraad: 

Parkrock: dinsdag 23 juni! 
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EHBO-cursus: Elien komt zaterdag 7 november in de voormiddag de cursus geven. Zaterdagnamiddag 

nemen we als optie zodat Chiro Noorderwijk en Morkhoven eventueel bij te veel inschrijven de vorming 

dan kan volgen.  

Week van de mobiliteit: fluo-fuif op 18/09/2015: op dezelfde dag organiseert Chiro Noorderwijk een 

fuif. Er werd bekeken of de jeugdraad hun fuif nog laat doorgaan. Er is beslist om een after school drink 

te organiseren vanaf 15.30 uur. We zoeken verenigingen die mee willen helpen en fluo-armbandjes en 

flyers willen uitdelen in de secundaire scholen. De verdeelsleutel van parkrock wordt hiervoor gebruikt. 

Er wordt meegedeeld welke scholen zich al hebben ingeschreven en waar er fluo-armbandjes 

uitgedeeld moeten worden. 

b. Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk: 

Wanneer Wie Wat Waar 

30/05/2015 Chiro Noorderwijk Bbq Kerels + bar Chirolokalen 

10/07/2015 Chiro Noorderwijk Summer City Chiroterrein 

18-19 en 

20/09/2015 

Chiro Noorderwijk Fuif – quiz – eetdag Chiroterreinen - 

sporthal 

19/09/2015 Scouts 5
de

 en 12
de

  Expo Wijngaard 

30/05/2015 Jeugdhuid 10r20 Beachcafé Jeugdhuis 10r20 

05/07/2015 ASH Polaris Zonnekijkdag 8 uur school de Vesten 

14 uur de markt 

19/09/2015 ASH Polaris Kijk- en atelierdag / 

07/11/2015 Jeugdraad EHBO vorming Nog te bepalen 

 

9. Inbox 

a. Mediaraven heeft een e-book ‘media op kamp’ geschreven waar de leiding inspiratie kan halen. Je vindt 

deze via volgende link: http://mediaopkamp.strikingly.com/ 

b. Omdat het kamp bijna begint heeft de Ambrassade een volledige vernieuwde website www.opkamp.be. 

Hier vind je alle informatie voor kampvoorbereidingen, tips, spelletjes en nog zoveel meer. Bovendien kan 

je 1000 euro kampmateriaal winnen van het ‘Amerikaantje’. Deze wedstrijd staat ook op de website 

www.opkamp.be.  

c. De winnaars van de Vijfkamp, georganiseerd door het Kempens Karakter zijn bekend. Chiro Achter-Olen 

wint een professionele schoonmaakploeg die de lokalen van de jeugdbeweging onder handen neemt. 

Chiro Vorselaar wint een dag schieten, vendelen, dansen en roffelen, begeleid door één of meerdere 

gilden. De tentoonstelling en het evenement wordt verschoven naar Erfgoeddag 2016. Het grote feest, 

waar jeugdverenigingen centraal gaan staan, zal doorgaan op 23 en 24 april 2016. De andere prijzen van 

de Vijfkamp (vervoer autobus, winkelkar en verrassing) zullen daardoor later uitgereikt worden. 

d. Tot 15 juni kan je met jouw jeugdvereniging meedoen aan de prijs tegen pesten. Het thema dit jaar is 

‘Conflict hanteren en geweld aanpakken’. Stel je kandidaat via volgende link: 

http://tumult.be/nieuws/win-tot-2500-euro-met-de-prijs-tegen-pesten 

e. Het Rode Kruis organiseert jaarlijks kampen en ze zoeken nog vrijwilligers die deze kampen mee willen 

begeleiden. Meer informatie op www.wordvrijwilliger.be. 

f. Van 6 tot 10 juli organiseert Broederlijk Delen opnieuw het Wereldkamp in de Hoge Rielen in Lichtaart. In 

2015 loopt ‘Congo’ als rode draad doorheen het Wereldkamp. Je mag dit kamp mee bekendmaken via 

jullie communicatiekanalen. 

g. Voor de aankoop van uw kampmateriaal kan je terecht bij Legerstock Debackere: 

www.legerstockdebackere.be  

 

10. Varia 

- Vorige jeugdraad is er een lijst rondgegaan om de contactgegevens van de jeugdverenigingen te noteren 

die jongeren in hun lokalen laten overnachten tijdens een tweedaagse. Nu gaat er nog een lijst door met 

meer algemene informatie: kunnen de lokalen en/of terreinen verhuurd worden?  

- Naft is een nieuw platform voor jong creatief talent. De provincie biedt ondersteuning voor de opstart 

van een nieuw project, voor nieuwe talenten die deel willen uitmaken van de Kunstbende, voor personen 

met een liefde voor woord enzovoort. We hebben enkele affiches gekregen die jullie kunnen verspreiden. 

Je kan de website www.ikwilnaft.be ook promoten via jullie communicatiekanalen. 
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- Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseren jaarlijks Open Kampen. Tijdens deze kampen zijn kinderen uit 

kansarme gezinnen, kinderen uit instellingen, asielzoekers etc die niet zijn aangesloten bij een 

jeugdbeweging welkom. Het Open Kamp gaat van 8 tot 15 augustus door op de Brink en ze zoeken steeds 

leiding. Dit jaar is Lyna Tops van de Gidsen op zoek naar kledij voor kinderen tussen 6 en 18 jaar. Je kan 

haar contacteren als je nog spullen hebt om aan hen te geven: Lyna_tops@hotmail.com  

- Jeugdhuis 10R20: Joren De Becker is vorige week langs geweest en had het idee om een pop-up jeugdhuis 

te organiseren zodat de huidige generatie kan proeven van een jeugdhuis open te houden. Op die manier 

hebben ze al het materiaal dat ze nodig hebben voor handen. Er wordt aan het jeugdhuis gevraagd om 

een campagne op te starten zodat er naar opvolging gezocht kan worden. De jeugddienst kan hen daarin 

ondersteunen. 

 

Volgende AV-vergadering: donderdag 24 september 

Fijne vakantie! 


