VERSLAG – AV – 28 maart 2019
Aanwezigen: Louise Van Rompaye (Chiro Morkhoven), Leonie De Preter (Chiro
Morkhoven), Josse Timperman (Chiro Noorderwijk), Bjorn Truyts (Chiro
Noorderwijk), Paulien Huyskens (Gidsen), Stefan Van de Wijngaerde (KSA),
Wannes Huyskens (De Buecken), Senne Leysen (De Buecken), Robbe
Vervecken (De Buecken), Jari Loockx (5de en 12de), Lore Malcorps (5de en
12de), Glenn Segers (5de en 12de).
Lina Cambré (DB), Teresa Van Grieken (DB), Joren De Becker (DB), Jill Van
Asbroek (DB).
Kimberly Bruyninckx (Voorzitter), Anke Maes (Voorzitter)
Simon Vantomme (secretaris), Jef Wellens (notulist)

1. Den intro + Kennismakingsronde
Wie zit er rond de tafel: Een rondje met paaseivulling
2. Opmerkingen vorig verslag
Het verslag van de vorige jeugdraad is nog niet gemaakt. We koppelen dit terug op de jeugdraad van
mei.
3. Openstellen speelplaats IBIS
Freinetschool IBIS stelt hun project voor om hun speelplaats open te stellen voor verenigingen.
Freinetschool IBIS vraagt aan de jeugdverenigingen om mee te geven of ze al dan niet gebruik zouden
maken van het initiatief en onder welke voorwaarden. Daarnaast vraagt de school aan de verenigingen
of ze voorstellen willen formuleren voor de inrichting van de speelplaats.
4. Jeugdraadjournaal
Het jeugdraadjournaal wordt in het leven geroepen als nieuw vergaderpuntje. Het bundelt al het
nieuws van de jeugdraad. Wat wordt er besproken op het dagelijks bestuur? Hoe staat het met de
werkgroepen? Is er nog nieuws? Hebben we post gekregen? Kortom, je hoort het allemaal in het
jeugdraadjournaal.
1. In de ban(d) van de fiets:
De jeugdraad kreeg de vraag van OCMW Herentals om hun project In de Ban(d) van de Fiets toe te
lichten. In de ban(d) van de fiets is een sociaal kunstproject dat zoveel mogelijk mensen, groepen en
verenigingen wil betrekken en verbinden. Het wil door middel van een creatief proces mensen meer
tot zichzelf te laten komen en hun gevoel voor eigenwaarde versterken. Daarnaast wil het project
actief de afvalberg verkleinen en mensen sensibiliseren van de afval verkregen door de
wegwerpmaatschappij.
2. Wat vonden jullie van de vorige jeugdraad?
De verschillende aanwezigen vonden het de moeite. Er werden blijkbaar verschillende zaken
besproken waarvan verenigingen en organisatoren niet op de hoogte waren. De aanwezigen stellen
voor om een gelijkaardig concept in elkaar te steken over “De regels van Herentals”. Hiermee bedoelen
ze wat er kan op het publieke terrein van Herentals: stadsspel, ruiltocht, leuren, kampvuur,…

5. Simon Says
Simon Says verzamelt alle informatie over het lopende jeugdbeleid. De uitvoering van alle acties die de
stad in zijn meerjarenplanning opneemt over jeugdbeleid worden besproken. Kritische opvolging vanuit
de jeugdraad mag.
Buitenspeeldagen
Stad Herentals organiseert samen met de regio Neteland verschillende buitenspeeldagen. Zoals ieder
jaar zoeken we vrijwilligers om activiteiten te begeleiden, toezicht te houden op het springkasteel, te
helpen bij de afbraak, …
We zoeken concreet helpende handen op:
a. Woensdag 24 april – (2 personen op de bus – naar Vorselaar – officiele
buitenspeeldag)
b. Woendag 8 mei – netepark (6 personen)
c. Woensdag 15 mei – NDW en MRK (4 personen)
Vrijwilligers krijgen een vergoeding van 15 euro.
Summer Kick Off:
Summer Kick Off (het vroegere Parkrock) vierde vorig jaar zijn 10de (en Parkrock meegerekend zelfs
20ste ) editie. De werkgroep rond het evenement merkt op dat ondanks de moeite die ze er in steken,
het huidige concept nog maar weinig succes kende. Jongeren hebben de momenten van de activiteit
vaak andere evenementen waar ze heen gaan. Daarnaast wordt de organisatie al enkele jaren
gedragen door dezelfde personen. Ondanks de verschillende oproepen naar medeorganisatoren of
vrijwilligers blijft de interesse en engagementen van nieuwe jongeren beperkt. Vanuit het stadsbestuur
en de werkgroep komt daarom het idee om de Summer Kick Off eerder terug meer een
verantwoordelijkheid maken van de jongeren en jeugdverenigingen zelf. Dit zou willen zeggen dat de
budgetten herverdeeld worden naar initiatieven voor en door jongeren met een cultureel karakter.
De jeugdraad vindt het een positief idee dat jongeren zelf de budgetten kunnen besteden aan
initiatieven die van zichzelf komen. De verenigingen geven ook aan dat ze liever meer en kleinere
activiteiten hebben zoals bijvoorbeeld workshops, optredens,… dan één groot evenement dat minder
bereik heeft.

6. Stefan Spreekt
Stefan Verraedt is de nieuwe schepen van jeugd. De schepen is aan het woord. Hij/zij bespreekt
belangrijke beslissingen van het college die verder gaan dan sec jeugdbeleid. Staan er belangrijke
investeringen op til? Is er aangepaste regelgeving? Wordt er een straat heraangelegd of krijgen we een
nieuw park? Je hoort het van de schepen.
Stefan geraakte vandaag niet op de jeugdraad en verontschuldigd zich.
Het college keurde de voorbije maanden de bouwplannen van scouts De Buecken voor hun nieuw
lokaal goed. Ook de lokalen van KLJ Noorderwijk werden geregulariseerd.
Je vindt alle besluiten van het college van burgemeester en schepenen terug op
https://www.herentals.be/besluiten-schepencollege .

7. Herman Shouts Out!
De jeugdraad is een adviesorgaan. Dat wil zeggen dat we jonge ideeën mee pakken in de
toekomstplannen van de stad. We geven raad, suggesties en lanceren nieuwe ideeën via een advies.
Alles gebaseerd op de stem van de jongeren. Adviezen worden in dit puntje behandeld.
1. Advies: Retributiereglement zaal ‘t Hof
De jeugdraad stelde in september een advies op in kader van zaal ’t Hof. Dit advies werd naar de dienst
cultuur gestuurd. Momenteel werkt de administratie aan nieuwe retributiereglementen, dus ook dat
van zaal ’t Hof. Een belangrijk aspect bij het herschrijven zijn de geblokkeerde fuifweekends. Deze
worden momenteel gewaarborgd tot en met het voorjaar van 2020. Wat er nadien gebeurt met de
geblokkeerde fuifweekends is niet zeker. De jeugdraad stelt voor om het vorige advies te nuanceren
in kader van de geblokkeerde fuifweekends en om het aangepaste advies te agenderen op een college
van het nieuwe bestuur.
2. Advies: 100 jaar scouts de Buecken
Scouts de Buecken bestaan in 2019 100 jaar. Voor het 100-jarig bestaan kan een vereniging een
subsidie aanvragen. De aanvraag moet echter voor september van het voorgaand jaar aangevraagd
worden (om voldoende budgetten hiervoor te voorzien). Na positief advies van de bevoegde
adviesraad kan de gemeenteraad toch beslissen om de subsidie toe te kennen.
Advies: De jeugdraad adviseert unaniem positief en vraagt de gemeenteraad om de subsidie
jubilerende verenigingen alsnog toe te kennen aan scouts De Buecken. De jeugdraad vraagt aan de
jeugdverenigingen om in de toekomst de timing deadlines van de reglementen te respecteren.
3. Advies: Fuifbussen
Mededeling: De provincies zijn drastisch aan het afslanken. Jeugd en sport zijn hierbij geen provinciale
bevoegdheid meer. Dit heeft als gevolg dat de fuifbussen die ondersteund werden door de provinciale
vrijetijdsdiensten afgeschaft worden. De fuifbussen die al vastlagen worden nog toegekend.
Advies: Moet een lokaal bestuur (of regio) hierin ondersteunen en hoe?
De jeugdverenigingen uit het centrum van Herentals maken geen gebruik van de feestbussen. De chiro
van Morkhoven zet ieder jaar wel een feestbus in met hun evenement ‘Hemelbal’. Dit jaar kregen ze
geen bus toegezegd van de provincie. Ze merken wel dat er vraag is naar de bus, die zat de voorbije
jaren immers altijd vol. Het inhuren van een bus is duur, dit jaar voorzien ze geen feestbus. Chiro
Morkhoven wil volgend jaar wel opnieuw een bus inzetten. De andere jeugdverenigingen vinden het
belangrijk dat jongeren op een veilige manier kunnen fuiven, het vervoer van en naar een fuif zijn
daarin een belangrijk aspect.

8. Waar is da feestje
In de toekomst kan je de feesten, fuiven, activiteiten,… van jouw vereniging online delen in deze
kalender:
https://calendar.google.com/calendar?cid=MzE4NzYzMmx1cXQ4NzIwbXN0dmhyZWY2cXNAZ3JvdXA
uY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ

Om je schrijf- en beheerdersrechten te geven voor deze kalender stuur je een mail naar
jeugddienst@herentals.be.
Wil je dat we jouw evenement delen met de buitenwereld, dan mag je jouw evenementen altijd
doorsturen naar jeugddienst@herentals.be .
Vastleggen geblokkeerde fuifweekends tot en met voorjaar 2020.
2019
3e weekend september

1e weekend november

3e weekend november

VRIJDAG 20/09
ZATERDAG 21/09

Unieq

VRIJDAG 01/11

Scouts De Buecken

ZATERDAG 02/11

Mosselfeesten Gidsen

VRIJDAG 15/11
ZATERDAG 16/11

Scouts 5de en 12de

2020
2e weekend februari

VRIJDAG 07/02
ZATERDAG 08/02

1e weekend maart

VRIJDAG 06/03
ZATERDAG 07/03

1e weekend april

Gidsen 2de Kempen

Gidsen 2de kempen

VRIJDAG 03/04
ZATERDAG 04/04

KSA

9. Varia
Waarborg uitleenmaterialen stad Herentals:
De jeugdraad kreeg de oproep van het evenementenloket om aan de verenigingen mee te delen dat
als een vereniging materialen via het evenementenloket ontleent, ze een waarborg moeten betalen.
Dit staat duidelijk in de bevestigingsbrief die verenigingen aankrijgen. De materialen zijn pas definitief

gereserveerd voor de vereniging als de waarborg betaald is. Als het niet lukt om de waarborg tijdig te
betalen, dan neem je best contact op met het evenementenloket.
Open kamp kempen:
De jeugdraad kreeg een mail aan van open kamp kempen. Open Kamp Kempen is een scoutsgroep die
kinderen en jongeren (6-17 jaar) uit een maatschappelijk kwetsbare achtergrond een goedkoop en
kwalitatief kamp aanbieden. Het kamp vindt plaats in de Brink van 8 tot 15 augustus. Ken jij kinderen
in een maatschappelijk kwetsbare situatie die graag eens op kamp gaan. Breng hen in contact met
open kamp kempen. Heb je zelf interesse om je te engageren, neem dan ook zeker contact op.
openkampenkempen@gmail.com of 0472 07 02 16.
Kampvervoer:
We kregen al verschillende aanvragen binnen over het kampvervoer. Voor het kampvervoer waren er
zoals eerder al aangegeven nog knelpunten voor de 5de en 12de en voor chirojongens en chiromeisjes
van Noorderwijk.

