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VERSLAG – Algemene Vergadering – 29 oktober 2015 
 

Aanwezig:  Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Jorien Tops (DB-lid), Lyna Tops (Gidsen 2
e
 Kempen), Lore De Vries (Chiro 

Morkhoven), Soetkin De Doncker (Chiro Morkhoven), Jef Renders (Chirojongens Noorderwijk), Pieter De Krock 

(Chirojongens Noorderwijk), Lien Verwimp (Chiromeisjes Noorderwijk), Lene Van Hove (Chiromeisjes 

Noorderwijk), Rik Cronin (Scouts De Buecken), Glen Vangeel (Scouts De Buecken), Roel Verreth (Jeugdhuis 

10R20), Pelle Verherstraeten (scouts 5
de

&12
de

), Joren De Becker (Jeugdcentrum), Teresa Van Grieken 

(Zonnemeisjes-Zonneknapen), Lina Cambré (voorzitter- KSA), Jorien Tops (DB-lid), Kaat Peeters 

(jeugdconsulent),  

 

Afwezig:  BCP De Klink, KLJ Noorderwijk, EJV Christenjeugd Herentals, Jeugd Rode Kruis, Leerlingenraad TIS, Bravo vzw 

 

Verontschuldigd:  Jan Bertels (schepen van jeugd) 

 

1. Opmerkingen vorig verslag 

/ 

 

2. Wieriekekikhie?  

De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.  

Kennismakingsrondje. 

 

3. Brieven en adviezen 

Terugkoppeling: / 

Gevraagd advies:  

FHJ: op dinsdag 29 september is er een vergadering doorgegaan. Jullie ontvingen hiervoor een 

uitnodiging. Er wordt gestemd over de stopzetting van het reglement renteloze lening van het Fonds 

Herentalse Jeugdlokalen om een reglement nieuwbouw te kunnen opmaken. De werkgroep Fonds 

Herentalse Jeugdlokalen gaat door op dinsdag 3 november om 20.00 uur in de bovenzaal van de 

jeugddienst. 

 

De jeugdraad vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in een veilig jeugdlokaal kunnen spelen. Om 

de jeugdverenigingen de mogelijkheid te geven een subsidie voor nieuwbouw aan te vragen, kan er 

geen renteloze lening van het Fonds Herentals Jeugdlokalen meer worden aangevraagd. De jeugdraad 

stemt in om deze lening niet langer te behouden op voorwaarde dat er een geldig alternatief komt in de 

vorm van een reglement voor nieuwbouw. 

 

De jeugdraad adviseert dit advies unaniem positief. 

Mijn gedacht: Het jeugdcentrum wil een erkenning aanvragen. De aanvraag moet voor 15 maart ingediend 

worden bij het college van burgemeester en schepenen. Er zijn een aantal voorwaarden die nagelezen 

kunnen worden in het reglement dat mee wordt gestuurd met dit verslag. 

 

4. A. Olé JeeBeePee 

a. (Nieuwe) groepsleiding: 2015-2016: Kaat gaf nogmaals de oude lijst rond en vroeg om de nieuwe 

gegevens in te vullen. 

b. Kampsubsidie: Diegene die een aanvraag hebben ingediend, ontvangen binnenkort een brief. 

c. Vormingssubsidie: Diegene die een aanvraag hebben ingediend, hebben een brief ontvangen. 

d. 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. 
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5. Nieuws van de stad 

 

/ 

 

6. Nieuws van de jeugdraad 

a. Verkiezing nieuwe voorzitter: Op 27 oktober moesten de kandidaturen voor een nieuwe voorzitter 

ingediend worden bij de kiescommissie. We hebben één aanvraag ontvangen, van Teresa Van Grieken. 

Volgende jeugdraad wordt er gestemd over de nieuwe voorzitter. 

 

7. Werkgroepen  

a. Werkgroep skaten: Er is gevraagd aan de ontwerper een plan in te tekenen op het inplantingplan, nadien 

kan de bouwaanvraag ingediend worden. 

b. Werkgroep FHJ: op dinsdag 29 september is er een vergadering doorgegaan. Hiervoor hebben jullie een 

uitnodiging ontvagen. Volgende vergadering gaat door op dinsdag 3 november om 20.00 uur in de 

bovenzaal van de jeugddienst. 

c. Werkgroep Parkrock: De volgende vergadering gaat door op 9 november om 19.30 in de bovenzaal van de 

jeugddienst. Diegene die mee willen helpen aan de volgende editie, zijn meer dan welkom. 

 

8. Activiteiten  

Jeugdraad: 

a. EHBO-cursus: Zaterdag 7 november van 9-12 uur wordt de EHBO- cursus gegeven in jeugdhuis 10R20. Er 

werd 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. De jeugdraad voorziet eten na 

de vorming?  

Er zijn 11 inschrijvingen. 

b. Dag en nacht van de jeugdbeweging: 23 oktober 2015. De DVDJ was een succes. Naar volgend jaar zou er 

misschien meer vlees voorzien mogen worden.  

c. Nieuwjaarszangers: Er wordt gevraagd 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 10 en 13 uur. Er wordt 

jenever voorzien voor de ouders en zij kunnen een vrije gift geven. 

Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk: 

Wanneer Wie Wat Waar 

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 Jeugdraad EHBO vorming 10R20 

07/11/2015 10R20 Metal Eve ’t Hof 

14/11/2015 Scouts de Buecken Oldie avond ’t Hof 

20/11/2015 Scouts de Buecken Area 2200 ’t Hof 

21/11/2015 Scouts 5
de

 & 12
de

 Jin to the beat ’t Hof 

28/11/2015 Theaterling Familiekwis ’t Hof 

28/11/2015 Gidsen 2
de

 Kempen Wintercafé Lokalen Kleerroos 

04/12/2015 Chiro Morkhoven Kwis Pc Morkhoven 

19/12/2015 Gidsen – zm-zk Fuif met sneeuwthema ‘t Hof 

 

9. Inbox 

a. Groepsaankoop veiligopstap: tot en met 20/11/2015 kan je SAVE-capes bestellen voor de begeleiding. 

http://veiligopstap.be/groepsaankoop  

b. Eventsure biedt verschillende vormingen voor organisatoren van fuiven, festivals en evenementen. Meer 

informatie over een vorming kan je terugvinden op www.eventsure.be  

c. Trip Lokaal: op woensdag 9 december vanaf 18 uur gaat Trip Lokaal door in het huis van de sport, 

Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Er worden verschillende vormingen georganiseerd waar je jezelf voor 

kan inschrijven. www.triplokaal.be  
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d. SOUND/CHECK: op zaterdag 21 november gaat SOUND/CHECK door in de AB in Brussel. Deze dag is voor 

muzikanten, muziekfreaks en vormgevers, fotografen en filmmakers die zich toespitsen op muziek. Tijdens 

deze dag kunnen jongeren alles te weten komen over muziek. http://soundcheck.poppunt.be/  

e. Vorming omgaan met geweld: op 24 november 2015 is er in Antwerpen van 19 tot 22 uur een gratis 

vorming georganiseerd door het VDS. Je kan je inschrijven voor bepaalde workshops en de jeugddienst 

betaalt de vervoerskosten. Je moet dit wel voor 16 november laten weten.  

f. MakingMovies filmfeest gaat op zondag 7 febuari door tijdens Het Jeugdfilmfestival in Antwerpen. 

Kinderen tussen 6 en 12 jaar krijgen de kans om hun zelfgemaakte films op groot scherm te bewonderen. 

Inschrijven kan via www.makingmovies.be.  

 

10. Varia 

a. De jeugdverenigingen hebben tijdens de zomer fruit gekregen van de Landelijke Raad in het kader van de 

dag van de landbouw. Ze willen nog meegeven dat de tomaatjes gesponsord waren en vragen om het 

leeggoed terug te geven. Indien jullie dit nog hebben ook de kartonnen bakjes. 

b. 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 op 13, 14 en 15 november. 

Verenigingen kunnen in uniform komen helpen. Geïnteresseerden mogen mailen naar 

wereld@herentals.be of op de jeugddienst binnenspringen. 

c. De sociale dienst is vorige jeugdraad langs geweest in verband met maatschappelijk kwetsbare kinderen 

en jongeren en heeft jullie informatie gegeven over de subsidies en mogelijke voordelen. Er werd 

gevraagd of het bundeltje bij de juiste persoon terecht is gekomen. Volgende jeugdraad wordt er nog eens 

naar gepolst.  

d. Op zondag 13 december gaat de kerstmarkt door. De verenigingen die graag met een kraampje op de 

kerstmarkt staan kunnen zich inschrijven op www.herentals.be/kerstmarkt.  

e. Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan: www.jkp.vlaanderen  

f. Tijdens het weekend van 23 en 24 april wenst het Kempens Karakter dat er een expo wordt georganiseerd 

over de geschiedenis van de jeugdbewegingen van jouw gemeente: 

a. Jeugdbewegingfietstocht – tentoonstelling van elke jeugdbeweging in hun lokaal (geschiedenis + 

lokaal – problematiek tonen)? 

b. Tentoonstelling met ’s avonds optreden van bandjes uit jeugdbewegingen? 

c. Quiz – georganiseerd door de jeugdraad? 

g. De dienst Internationale Samenwerking en deN babbelhoek nodigen je graag uit op de mooie film Omar 

op woensdag 11 november om 20 uur in 't Schaliken. De toegang is gratis. Na de film kan je nog genieten 

van een drankje en een knabbeltje.http://www.schaliken.be/programma/omar-te-gast  

h. Er wordt een brochure van de winkel hopper doorgegeven waar kampmateriaal aangekocht kan worden. 


