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VERSLAG – Algemene Vergadering – 31 maart 2016 
 

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

Vervoort (KLJ Noorderwijk), Jill Schellens (KLJ Noorderwijk), Maarten Maes (KSA), Joey Goemans (KSA), Aerts 

Brent (Scouts De Buecken), Glen Vangeel (Scouts De Buecken), Marie Van Ackerbroeck (Scouts 5
de

 & 12
de

 

Kempen), Pelle Verherstraeten (Scouts 5
de

 & 12
de

 Kempen), Joren De Becker (Jeugdcentrum), Kimberly 

Bruyninckx (Jeugdcentrum), Lina Cambré (voorzitter- KSA - Jeugdcentrum), Lyna Tops (Db-lid), Kaat Peeters 

(jeugdconsulent), Jan Bertels (schepen van jeugd) 

 

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

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

Kempen), Marie Leenders (Gidsen 2
e
 Kempen) 

 

Verontschuldigd:  Chirojongens Noorderwijk, Teresa Van Grieken (Zonnemeisjes-Zonneknapen & voorzitter), 

 

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. Animatoren zomervakantie: de animatorverdeling is goedgekeurd op 24/03/2016. De brieven zijn 

verstuurd. De animatoren zullen weldra een brief ontvangen met de weken dat ze zijn aangesteld. 

b. De Buitenspeeldag gaat door op woensdag 13 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: Volgende week wordt de verdeling besproken en ten laatste eind april ontvangen 

jullie hierover een brief. 

 

5. Nieuws van de stad 

a. Er is een lijst aan de Vlaamse regering doorgegeven van de eigenaars van de gronden en lokalen van het 

jeugdwerk om een vrijstelling te krijgen van de onroerende voorheffing. Jullie melden dit het beste aan de 

eigenaars. 

b. Replay gaat dit jaar terug door op het Netepark. 

c. Op vrijdag is De Sjallekes een inclusieve speelpleinwerking maar er worden ook sportkampen 

georganiseerd voor kinderen met autisme en adhd. Op dinsdag 16 en woensdag 17 augustus kunnen 

kinderen van 8 tot 12 jaar met autisme kennismaken met circus, atletiek, gymnastiek en dans. Op 

donderdag 18 en vrijdag 19 augustus zijn kinderen van 8 tot 12 jaar met ADHD welkom voor judo, bowling, 

raketsporten en zwemmen. De activiteiten vinden plaats van 9 tot 16 uur. Deelnemen aan een 

sporttweedaagse kost 30 euro. 

d. Scouts 5
e
 en 12

e
 Kempen brengen een bezoek aan de Ijsselsteinse scouts van 6 tot 8 mei. Ijselstein is onze 

Nederlandse zusterstad. 

e. Op zondag 24 april wordt het toeristisch seizoen feestelijk geopend in het Begijnhof. Van 10 tot 16 uur zijn 

jullie welkom. 
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f. Er zijn verschillende functies uitgeschreven bij de stad waaronder ook de functie van coördinator sport, 

jeugd en internationale samenwerking.  

 

6. Nieuws van de jeugdraad 

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

 

7. Werkgroepen  

a. Werkgroep skaten: Er wordt een planning opgemaakt voor het verloop van de werken. Dit wordt op het 

college van burgemeester en schepenen gebracht. De werkgroep zal binnenkort worden uitgenodigd om 

te bekijken welke wensen ze hebben voor Sint-Janneke. 

b. Werkgroep Summer Kick Off: Op 25 maart is de DJ Contest Summer Kick Off doorgegaan in het 

jeugdcentrum 2200. De publiekswinnaar is Matz&Vlam en de jurywinnaar is Mavalo. Voor Summer Kick 

Off 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 (6 personen per shift) + tap (4 personen per shift) + catering (4 personen per shift): 13.30-

22.30 uur. 

Shift: 13.30-16.30, 16.30-19.30, 19.30-22.30 

Uren opbouw: donderdag 23 juni 10 uur – 8 personen. Scouts 5
e
 en 12

e
 Kempen 

Uren afbraak: donderdag 23 juni 22.00 uur 8 personen. Scouts 5
e
 en 12

e
 Kempen 

 

De afterparty gaat door in het jeugdcentrum. 

c. Werkgroep FHJ: Op donderdag 24/03/2016 is er een werkgroep doorgegaan van Fonds Herentalse 

Jeugdlokalen. Drie verenigingen diende een aanvraag in, scouts 5
e
 en 12

e
 Kempen vragen een renteloze 

lening en een subsidie nieuwbouw aan, chiro Morkhoven vraagt een infrastructuursubsidie jeugdlokalen 

aan en het Jeugd Rode Kruis Herentals vraag een subsidie brandveiligheid aan. Hier werden adviezen voor 

gegeven. De samenstelling van de werkgroep, komt op de gemeenteraad van 5 april. 

 

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 

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

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

08/04/2016 Jeugdcentrum 2200 KSA staat in het JC2200 Jeugdcentrum 2200 

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 

15/04/2016 Jeugdcentrum 2200 Bierpong Jeugdcentrum 2200 

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 
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17/04/2016 Gidsen 2
de

 Kempen Volleybaltornooi Kleerroos 

22/04/2016 Jeugdcentrum 2200 Scouts 5
e
 en 12

e
 staat in het JC2200 Jeugdcentrum 2200 

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. The Knot Web zoekt jeugdwerkers die willen deelnemen aan twee internationale cursussen: " Get Ready 

for the Future!“ in Dilbeek/Belgium en “Long Term Training Course on Outdoor Education and Experiential 

Learning” – first step Bakuriani/Georgië. Deelnameprijs is slechts 50 euro. Meer informatie op: 

http://www.theknotweb.eu/open-calls/.  

b. De Fakkel en de Dorpel zijn verhuisd naar hun nieuwe gebouw in de Boerenkrijglaan. Op 27 en 28 mei 

wordt deze verhuis feestelijk ingehuldigd. Er zullen desserten worden gemaakt door Herentalse 

verenigingen. Maar ze zoeken vooral een vereniging die op zaterdag 28 mei iets kan doen met de 

kinderen. Indien je interesse hebt, mag je dit laten weten aan Kaat en dan geeft zij dit door aan de 

Fakkel/dorpel. Zij zullen dan contact met jullie opnemen.  

c. Op 23 april 2016 organiseert de Natuurvrienden een avonturathlon aan De Brink. Er moeten teams 

gevormd worden van één volwassenen en één kind (minstens 6 jaar). De kostprijs is 80 euro per team. 

Volgende zaken zijn inbegrepen: Deelname, verzekering, BBQ, geschenk voor elke deelnemer en warme 

douches. Voor 5 euro p.p. kan je blijven overnachten in een meerpersoonskamer en uitgebreid ontbijten. 

Meer informatie op: www.avonturathlon.weebly.com.  

 

10. Varia 

a. Erfgoeddag: er werden folders en poster uitgedeeld, deze mogen jullie ophangen aan het lokaal. Er wordt 

gevraagd om de wegpagina van de erfgoeddag te delen: www.herentals.be/erfgoeddag. Jullie kunnen 

vanaf maandag 11 april het materiaal voor de tentoonstelling komen afzetten op de jeugddienst in het 

stadspark. Dit zou zeker voor vrijdag 22/04 moeten gebeuren want dan wordt de tentoonstelling klaar 

gezet.  

Er wordt aan de jeugdverenigingen gevraagd of zij een cd hebben met typische liedjes die we kunnen 

afspelen tijdens de tentoonstelling. De jaarliederen van de scouts zijn terug te vinden op de website maar 

van de andere jeugdbewegingen heb ik geen gevonden. Kunnen zij nog liedjes doorsturen?  

Zorg ervoor dat de geocache klaar ligt tegen het weekend van 23 en 24 april. Het zou immers jammer zijn 

moesten de mensen op zoek gaan naar iets dat er niet ligt. 

b. Graag geven we jullie enkele interessante links mee over hoe je over terreur praat met kinderen en 

jongeren. Ook op de jeugdbeweging kan het zijn dat kinderen er vragen over stellen. Daarom zijn volgende 

websites goed om door te nemen: https://tumult.be/hoe-praat-je-over-terreur-met-kinderen-en-

jongeren, https://ambrassade.be/nieuws/hoe-praten-over-terreur. 

c. De Landelijke Raad heeft een mail gestuurd naar de jeugdverenigingen voor helpende handen op de 

veeprijskamp op pinkstermaandag 16 mei. Diegene die hebben toegezegd zouden de namen van de 

vrijwilligers moeten doorgeven voor de verzekeringen. 


