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VERSLAG – Algemene Vergadering – 25 februari 2016 
 

Aanwezig:  Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Lore De Vries (Chiro Morkhoven), Soetkin De Doncker (Chiro Morkhoven), Lien 

Verwimp (Chiromeisjes Noorderwijk), Lene Van Hove (Chiromeisjes Noorderwijk), Paulien Huyskens (Gidsen 2
e
 

Kempen), Marie Leenders (Gidsen 2
e
 Kempen), Lies Vervoort (KLJ Noorderwijk), Jill Schellens (KLJ Noorderwijk), 

Maarten Maes (KSA), Jochen Lefèvre (KSA), Vincent Van de Water (KSA), Rik Cronin (Scouts De Buecken), Joren 

De Becker (Jeugdcentrum), Teresa Van Grieken (Zonnemeisjes-Zonneknapen & voorzitter), Lina Cambré 

(voorzitter- KSA - Jeugdcentrum), Lyna Tops (Db-lid), Kaat Peeters (jeugdconsulent), Jan Bertels (schepen van 

jeugd) 

 

Afwezig:  BCP De Klink, EJV Christenjeugd Herentals, Scouts 5
de

 & 12
de

 Kempen, Theaterling, Jeugd Rode Kruis, 

Leerlingenraad TIS, Bravo vzw 

 

Verontschuldigd:  Chirojongens Noorderwijk 

 

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. Terugblik Grabbelpas krokusvakantie: De activiteiten van de krokusvakantie verliepen vlot. Er zijn geen 

activiteiten geannuleerd en de bezettingsgraad was 72,19%. 

b. Het programma van de Grabbelpas van de paasvakantie is bekend. Het is terug te vinden op: 

http://www.herentals.be/grabbelpas.  

c. Animator op de zomerwerkingen 2016: 28 februari 2016 is de laatste dag dat animatoren zich kunnen 

opgeven voor de zomerwerkingen. Nadien komen ze op de reservelijst. Het invulformulier vind je terug via 

www.herentals.be/aanwervingsformulier-zomerwerkingen. 

d. De attesten fiscale aftrekbaarheid worden uitgedeeld aan de jeugdverenigingen. 

e. De Buitenspeeldag gaat door op woensdag 13 april in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. We zijn nog 

op zoek naar vrijwilligers die willen grimeren in Morkhoven. 

f. Aanvraag kampvervoer: de deadline is 1 maart. We vragen om het formulier online in te vullen via 

http://www.herentals.be/aanvraag-kampvervoer. Het reglement kunnen jullie raadplegen op: 

http://www.herentals.be/kampsubsidie. Er wordt geen vervoer door de stad Herentals voorzien op 

weekenddagen en feestdagen. Dit vervoer moeten de verenigingen zelf regelen en hiervoor kan er een 

subsidie aangevraagd worden, zie reglement. 

 

5. Nieuws van de stad 

a. Vanaf 24 juni 2016 tot en met 25 september organiseert Nick Vervoort een pop-up beach bar op de hoek 

van de Olenseweg en de Paradijsstraat in Noorderwijk. 

b. In de Vossenberg en het Netepark komt er een AED toestel, automatisch externe defibrillator. Dit toestel 

is een hulpstuk bij een reanimatie en geeft automatisch, indien nodig, een stroomstoot.  

c. De tafels en stoelen van zaal ’t Hof zijn gegund en zullen binnen 1,5 maand worden geleverd. Deze nieuwe 

tafels en stoelen zullen enkel gebruikt kunnen worden voor niet risicovolle activiteiten zoals een quiz, 
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eetdag, … en worden opgeslagen in het vroegere toerismelokaal. Een aantal oude tafels en stoelen zal 

beschikbaar blijven voor fuiven. 

d. Op 23/03/2016 om 13.30 uur is het de opening van de nieuwe speeltuin van het Netepark: 

https://www.facebook.com/events/222668914743188/  

e. Wereldtals gaat zaterdag 27/02/2016 van start met een inhuldiging aan de Lakenhal. Tot en met 30 april 

zullen er een 40-tal activiteiten doorgaan in het kader van Wereldtals. Neem zeker een kijkje op volgende 

webpagina en wie weet zit er een interessante activiteit voor jullie tussen: 

http://www.herentals.be/wereldtals  

 

6. Nieuws van de jeugdraad 

a. De condoomautomaat die aan de jeugddienst hing, is verwijderd. 

 

7. Werkgroepen  

a. Werkgroep skaten: De bouwaanvraag is ingediend. De jeugdraad wil een openingsfeest voor het 

skateterrein organiseren, als je ideeën hebt of mensen kent die hierin willen participeren, dan mag je dit 

gerust laten weten. 

b. Werkgroep Summer Kickoff: Op 25 maart gaat de DJ Contest Summer Kickoff door in het jeugdcentrum 

2200. Voor Summer Kickoff zoeken ze nog sjorbalken van 3 meter lang voor driepikkels te maken en 

tonnen. Daarnaast zijn ze ook nog op zoek naar kussens, zitzakken en dekentjes. Indien er nog mensen 

geïnteresseerd zijn om te helpen, altijd welkom. 

 

Er wordt een oproep gedaan voor helpers: opbouw, afbraak, tap, catering. De winst van de drank en het 

eten wordt verdeeld. Volgende verenigingen hebben zich al opgegeven. 

 

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

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

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 + catering: 13.30-22.30 uur. 

Uren opbouw: donderdag 23 juni. 

Uren afbraak: donderdag 23 juni. 

 

8. Activiteiten  

Jeugdraad: 

a. Keuring mobiele gasinstallaties: De keuring gaat door op donderdag 7 april van 13.30 tot 16.00 uur. Jullie 

dienen op voorhand mee te geven hoeveel toestellen er gekeurd moeten worden zodat we dit kunnen 

doorgegeven aan de keurder. Je komt tussen 13.30 en 16.00 langs met je materiaal en wacht tot het 

gekeurd is zodat je deze meteen mee naar huis kan nemen, met het keuringsbewijs. 

Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk: 

Wanneer Wie Wat Waar 

26/02/2016 Scouts 5
de

 & 12
de

 

Kempen 

Jin to the beat Jeugdcentrum 2200 

27/02/2016 KSA Knapencafé Jeugdcentrum 2200 

27/02/2016 Teresa Van Grieken Fiesta Mexicana Jeugdcentrum 2200 

27/02/2016 Chiro Noorderwijk Chirofuif Sporthal Noorderwijk 

27/02/2016 Gidsen 2
de

 Kempen Pastaslag Lokaal Kleerroos 

04/03/2016 Jeugdcenturm 2200 Gestapo knallmuzik Jeugdcentrum 2200 

05/03/2016 Gidsen 2
de

 Kempen Generation Party + kinderfuif ‘t Hof 

11/03/2016 KLJ Noorderwijk Bierfeesten Lokalen KLJ 

11/03/2016 KSA Café Jeugdcentrum 2200 Jeugdcentrum 2200 

11-

12/03/2016 

ASH Polaris Sterrekijkdagen 11/03/2016: Grote 

Markt 

12/03/2016: 

Fundatiehuis 
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12/03/2016 Gidsen 2
de

 Kempen Hamburgerslag Lokalen KLJ 

12/03/2016 Scouts De Buecken Verkoop WC-papier Lokalen De Beucken 

13/03/2016 Chiro Morkhoven Eetdag Pc Morkhoven 

13/03/2016 KLJ Noorderwijk Restaurantdag Lokalen KLJ 

18/03/2016 Jeugdcentrum 2200 1 euro fuif Jeugdcentrum 2200 

25/03/2016 Jeugdraad Dj Contest Summer Kickoff Jeugdcentrum 2200 

26/03/2016 ASH Polaris Telescopen Atelier Koetshuis jeugddienst 

29/03/2016 Hanne T’Syen en Elise 

Dieltjens 

Béné Fiesta (goed doel) Jeugdcentrum 2200 

01/04/2016 KSA Herentals I Love Hertals ’t Hof 

02/04/2016 Scouts De Buecken Supernova ’t Hof 

09/04/2016 Chiro Noorderwijk Aspifuif Noorderwijk Sporthal Noorderwijk 

09/04/2016 Gidsen 2
de

 Kempen Pannekoeken eten Lokalen Kleerroos 

10/04/2016 Chiro Morkhoven Ontbijt ’t zaaltje 

16/04/2016 Chiro Noorderwijk Bonte Avond Chirolokalen Ring 9 

16/04/2016 Scouts 5
de

 & 12
de

 

Kempen 

Vossen op den Dansvloer ’t Hof 

17/04/2016 Gidsen 2
de

 Kempen Volleybaltornooi Kleerroos 

23-

24/04/2016 

Stad Herentals – 

Kempens Karakter 

Tentoonstelling geschiedenis 

jeugdbewegingen 

Dorpshuis Noorderwijk 

04/05/2016 Chiro Morkhoven Hemelbal Achter lokalen chiro 

Morkhoven 

 

9. Inbox 

a. Jeugddienst Don Bosco vzw is op zoek naar animatoren, met animatorattest en minimum 18 jaar oud, die 

mee op kamp willen naar Vencimont. Het kamp is voor kinderen van 6 tot 18 jaar en gaat door van 1 tot 

en met 5 augustus en 8 tot en met 12 augustus.  

b. TEJO: Therapeuten voor Jongeren is van start gegaan en biedt laagdrempelige, psychotherapeutische 

hulpverlening aan kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar. Ze bieden een plek aan waar jongeren met 

een dringende psychische hulpvraag terecht kunnen voor therapeutische ondersteuning en zijn een 

aanvulling op het bestaande hulpaanbod. Alle informatie www.tejo.be.  

c. T-event verhuurt en verkoopt kamptenten aan jeugdverenigingen: www.t-eventrent.be.  

d. Rode Kruis is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor vakantiekampen voor maatschappelijk 

kwetsbare kinderen en voor speelweken voor kinderen in opvangcentra. Neem een kijkje op volgende 

webpagina voor meer informatie en de contactgegevens: www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/word-

vrijwilliger. 

e. Het Open Kamp Scouts is ook steeds op zoek naar vrijwilligers voor hun kamp in de Brink van 8 tot en met 

15 augustus. 

f. Festivalwip: Deze attractie is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met boogschieten. De 

festivalwip kan voor €50 ontleend worden. Meer informatie www.vlas.be/festivalwip. 

g. Bim Outdoor tenten verkoopt tenten voor jeugdbewegingen. Hun opendeurdagen gaan dit jaar door op 

19, 20 en 21 maart 2016 bij Bim Outdoor, Kasteeldreef 5A, 9230 Wetteren. www.bimoutdoor.be.  

 

10. Varia 

a. Er wordt aan de KLJ van Noorderwijk gevraagd of hun lokalen beschikbaar zijn voor de speelpleinwerking 

NoMo van 12-29 juli? 

b. Erfgoeddag: chiro Morkhoven gaat een Chiro café openen. Van de andere verenigingen ontvangen we 

graag vandaag de details zodat dit in de promotie opgenomen kan worden.  

De materialen zouden op vrijdag 23/04/2016 tussen 9-10 geleverd moeten worden zodat wij met de 

tentoonstelling kunnen beginnen. Is dit mogelijk voor elke jeugdvereniging? 

Er wordt ook rondgevraagd of er helpers zijn die op vrijdag 23/04/2016 de tentoonstelling willen komen 

opstellen. 

c. Op de jeugdraad van november hebben de jeugdverenigingen een usb-stick meegekregen met daarop 

foto’s. Graag hadden we deze terug gehad. 
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d. Op 27 maart gaat er een Paasbal door in Wiekevorst. Er zullen fuifbussen naar Morkhoven, Noorderwijk 

en Herentals rijden. 

 


