VERSLAG – AV – 24 oktober 2019
Aanwezigen: Wout Rutten (Chirojongens Noorderwijk), Bjorn Truyts (Chirojongens
Noorderwijk), Paulien Huyskens (Gidsen), Marthe Huyskens (Gidsen), Gill
Van Gansen (KLJ Noorderwijk), Melissa De Pooter (KLJ Noorderwijk), Loes
Heylen (Scouts 5de en 12de ), Emma Meeus (Scouts 5de en 12de ), Melanie
Daems (JH Tiener), Glenn Van den Bogaert (JH Tiener)
Kimberly Bruyninckx (Voorzitter), Joren De Becker (Voorzitter ad-interim –
DB), Ellen Spiessens (DB), Jill Van Asbroeck (DB)
Stefan Verraedt (Schepen van jeugd)
Simon Vantomme (secretaris – jeugddienst), Jef Wellens (Notulist –
jeugddienst)

1. Den intro + Kennismakingsronde

2. De geschiedkundige kring
Ronny van Heemkring Herentaldum stelt de werking van Herentaldum uitgebreid voor tijdens de
jeugdraad. Herentaldum is dus bezig met het heemkundige Herentals. De leden duiken in de
geschiedenis van Herentals en organiseren activiteiten met een historische insteek. Centraal hierin
staat de manier waarop mensen vroeger in Herentals leefden. Dit gaat over tradities, de leefwereld,
taal, gebruiken, plaatsen en activiteiten.
Heemkring Herentaldum wil met open armen uitreiken naar jeugdverenigingen om samenwerkingen
op te zetten. De heemkring wil momenteel een activiteit organiseren rond 75 jaar geen oorlog. De
activiteit ligt nog niet vast. Ze willen dit doen in samenwerking met het 29ste bataljon logistiek
Grobbendonk, de nationale stijdersbond van België en het stadsbestuur. Naast deze partners ziet de
heemkring ook de jeugdverenigingen al een interessante partner voor dit project. Zodra meer details
hierover gekend zijn communiceert de heemkring via de dienst sport & jeugd naar de Herentalse
verenigingen. Dit evenement zou plaats vinden in het centrum van Herentals rond de 8ste mei 2020
(capitulatie van Duitsland) (noot van de redactie: het effectieve einde van WOII is de Japanse
capitulatie op 15 augustus 1945 ☺).

3. Jeugdraadjournaal
4. 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.

Subsidiedossiers:
De dossiers voor de werkingssubsidies moeten uiterlijk op 31 oktober 2019 ingediend worden via het
online formulier. We ontvingen al een dossier van Theaterling en Scouts De Buecken.
Als verenigingen moeilijkheden ondervinden of als er vragen zijn over de dossiers en hoe ze samen te
stellen, dan mag je altijd contact opnemen met de dienst sport, jeugd & internationale samenwerking.

Kampvervoer:
Tijdens de zomerperiode maken verschillende verenigingen gebruik van het kampvervoer. Het
stadsbestuur zal in de loop van het najaar en het voorjaar een nieuw reglement voor het kampvervoer
opmaken. Hiervoor willen we graag jouw input:
-

Hoe ervaar je het kampvervoer?
Wat kan volgens jou beter aan het kampvervoer?
Hoe kunnen we volgens jou die verbeteringen waar maken?

Op de jeugdraad was geen representatieve vertegenwoordiging van personen die het kampvervoer
regelen. De dienst sport en jeugd neemt dit persoonlijk op met verantwoordelijken van de
jeugdverenigingen die het kampvervoer regelen.

Huldiging uitzonderlijke prestaties jeugd:
Op donderdag 12 maart 2020 organiseert het stadsbestuur een huldiging voor alle Herentalsenaren
die in 2019 uitzonderlijke prestaties leverden op vlak van sport, cultuur en jeugd. De bedoeling is dat
deze personen erkenning krijgen voor hun prestaties en in de bloemetjes worden gezet. Dit wordt
gedaan door middel van een receptie. Het stadsbestuur vraagt daarom medewerking van personen
die affiniteit met sport, cultuur of jeugd hebben. Hiervoor richt het stadsbestuur een werkgroep op
waar alle geïnteresseerden welkom zijn. Wij hadden hiervoor graag beroep gedaan op de expertise en
ervaring van de huidige leden van de cultuurraad, sportraad en jeugdraad.
Interesse: mail naar sportdienst@herentals.be

Dag en nacht van de jeugdbeweging:
De jeugdraad en het stadsbestuur danken iedereen voor de massale opkomst en alle helpende handen.
Net als ieder jaar horen we graag jullie opmerkingen.
p.s. het springkasteel was er niet omdat er ook regen besteld was. (en omdat het vorig jaar wel wat
miserie met zich meebracht)
Positief:
•
•
•
•
•

Eieren
Spek en eieren
Fuif
Goede sfeer
Goedkopere pintjes

•

Veel variatie

Voorstellen om nog beter te doen:
•
•
•
•
•
•

Water voorzien
Koffiekoeken
Badges of bandjes (noot van de redactie: we waren een beetje te laat om ze nog te bestellen)
Springkasteel om te verloten (noot van de redactie: na evaluatie vorig jaar, gaan we dit niet
meer doen. We kunnen wel naar alternatieven zoeken)
Mooie prijs als je de zuipbeker wint
Koffie bij het ontbijt

Wat vond je minder aan de DVDJB?
•
•
•
•
•
•

Meer sandwiches in Noorderwijk
Minder appels in Noorderwijk (eventueel ook iets anders aanbieden)
Verstropte wc’s
Veel kots
De leidingsploeg van de 5de en 12de voelde zich de dag slecht (ze vermoeden een vorm van
intoxicatie)
Springkasteel

11.11.11:
Winkelverkoop
De derdewereldraad organiseert een 11.11.11 winkelverkoop. Van vrijdag 8 november tot en met
maandag 11 november vind je een standje met producten (chocolade, truffels, wenskaarten, … ) die
ze verkopen ten voordele van 11.11.11. We zoeken hiervoor nog enkele vrijwilligers die helpen met de
verkoop. Interesse om zelf of met jouw jeugdvereniging te helpen? Hier zijn de momenten

Vrijdag 8
november
Colruyt
8.30 –
11 uur
11 –
13.30
uur
13.30
– 16
uur
16 –
18.30
uur

Zaterdag
9
november

Maandag
Zondag
11
10
november november

Colruyt

Delhaize
9–
10.30
uur
10.30
–
12.30
uur

Delhaize

18.30
– 21
uur
Geen zin om te vrijwilligen? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen
en het goede doel te steunen!

Brunch
Zoeken vrijwilligers om te komen helpen. Je krijgt eten. Wanneer zondag 24 november. Van 10u30 tot
13u30. (in twee shiften)
-

Kinderhoekje – knippen, plakken en knutselen, maar vooral kindjes entertainen (en ook een
beetje in het oog houden)
Keuken – afwas
Buffet – opscheppen
Opdienen – Drank serveren

Interesse om te helpen met de winkelverkoop of de brunch? Mail of bel Mieke Tegenbos –
wereld@herentals.be of 014 21 21 86
5. Stefan Spreekt
Stefan Verraedt is de 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.
Handelshart Herentals:
De gemeenteraad installeerde de vzw Handelshart Herentals. Deze vereniging neemt de taak van
Thals vzw over en beoogt de lokale handelaars van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven te
ondersteunen en een stimulans te geven om van Herentals een bruisende winkelstad te maken.
Samenwerkingsverband Neteland:
De gemeenteraad besliste voorheen al om uit de sportregio te stappen. Met de sportregio
organiseerden we samen met andere gemeenten verschillende sportactiviteiten. Daarnaast werkt
stad Herentals al ruime tijd op verschillende domeinen samen met de omliggende gemeenten in het
kader van Regio Neteland. Ook voor alles wat met jeugd en sport te maken heeft wordt deze
samenwerking verder verdiept.
Reglementen:
Het college nam reeds kennis van verschillende reglementen (erkenning, subsidies, retrubuties, huur,
…). Zodra de nieuwe reglementen definitief worden goedgekeurd door de gemeenteraad worden
deze teruggekoppeld naar de verenigingen.
Evaluatie Pop-up-bar:
Het college evalueerde de Pop-up-bars die deze zomer hun stek openden in Herentals.
Winterpop-up-bars:

Deze winter komt de Moose Bar naar Herentals. Vanaf 14 november kunnen we allemaal genieten
van de bar in de traditionele Moose-après-ski-stijl.
6. 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.
Wisselbekers
De stedelijke administratie is momenteel bezig met een dossier rond herbruikbare bekers. Deze zullen
worden aangekocht en worden aangeboden aan Herentalse verenigingen.
We bouwen pro-actief een advies op zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij het opstellen
van het huur/uitleenreglement:
Het huidige voorstel van uit de administratie is:
-

€ 60 waarborg per geleende bak
€ 1,20 per ontbrekende beker (afgehouden van waarborg)
€ 35 per kapotte bak (afgehouden van waarborg)
Maximum waarborg nog te bepalen.

Verder zijn de bekers gratis en wordt er een voorrangsysteem ingebouwd voor de erkende Herentalse
verenigingen. Kaliber start met de ontwikkeling van de website voor de ontlening en vraagt een
bestelling voor het aantal bekers. Indien deze geleverd kunnen worden voor het einde van het jaar zijn
ze vanaf 1 januari beschikbaar.
De jeugdraad adviseert het bestuur:
De jeugdraad vindt het een positieve zaak dat het stadsbestuur terug wisselbekers aanbiedt voor
evenementen. De jeugdraad geeft aan dat verenigingen verplicht worden om met herbruikbare bekers
te werken en appreciëren het gebaar van het bestuur om hierin ondersteuning te bieden.
Een eerste algemene opmerking van de jeugdraad is dat 3500 bekers aan de lage kant lijkt. De
jeugdverenigingen vrezen dat er tijdens drukke weekends een mogelijk tekort zal zijn. De jeugdraad
stelt daarom enkele maatregels voor om deze dienstverlening werkbaar te maken voor verenigingen.
De jeugdraad geeft aan dat verenigingen verplicht worden om met deze wisselbekers te werken. Dit
zal volgens de jeugdraad ook impact hebben op de vraag naar wisselbekers. Jeugdverenigingen geven
nu al aan dat ze erg veel moeite moeten doen om bekers in de private markt te vinden. Omdat er een
beperkt aantal wisselbekers zijn, vraagt de jeugdraad dat organisatoren minsten twee maanden voor
het evenement bevestiging krijgen van het aantal wisselbekers die ze kunnen gebruiken. Op die manier
hebben organisatoren nog een kans en ruimte om bekers via andere uitleendiensten of de private
markt te vinden.
De jeugdraad geeft aan dat er geen “First come, first serve” principe mag gehanteerd worden bij de
toekenning van bekers. De jeugdraad vraagt om het reglement vanuit een solidaire insteek en dus met
een eerlijke verdeling op te stellen zodat dat alle verenigingen op een gelijke ondersteuning kunnen
rekenen.
Omwille van het beperkte aantal wisselbekers vraagt de jeugdraad om deze enkel aan te bieden aan
erkende Herentalse verenigingen. De jeugdraad stelt voor om het eerste jaar particulieren uit te sluiten

voor de ontlening van de wisselbekers. Als er een duidelijk beeld is van de hoeveelheid van de uitleen
en de uitleen grondig wordt geëvalueerd, dan kan de uitleen voor de jeugdraad eventueel wel
uitgebreid worden naar particulieren. Zodra particulieren ook gebruik kunnen maken van de
wisselbekers vindt de jeugdraad dat ook dan de Herentalse verenigingen absolute voorrang moeten
krijgen ten opzichte van de particulieren.
De jeugdraad geeft vervolgens aan dat een waarborg te rechtvaardigen is. De jeugdraad stelt wel voor
om de waarborg te beperken tot een maximum van 200 euro, ongeacht het aantal geleende
wisselbekers. Daarnaast merkt de jeugdraad op dat een waarborg van 1.20 euro per beker veel is
omdat de kostprijs van een beker volgens de jeugdraad lager ligt. De waarborg voor een opbergbak
vind de jeugdraad goed staan op 60 euro.

Transitietraject adviesraden: Infoavond WG jeugd
Het stadsbestuur besliste om alle adviesraden te ontbinden vanaf 01/01/2020 en inspraak te
organiseren via strategische ateliers. Binnen deze ateliers is er specifieke aandacht voor inspraak door
jongeren. Vanuit de huidige jeugdraad denken we na over hoe we kinderen en jongeren optimaal
kunnen laten participeren. De jeugdraad zoekt geëngageerde mensen die mee richting geven aan deze
vernieuwde jeugdraad binnen een nieuw kader rond inspraak en participatie. Mensen die
geïnteresseerd zijn, zijn welkom tijdens de eerste bijeenkomst op: Woensdag 13 November om 20 uur
in den Tiener!
7. Waar is da feestje
Wil je dat we jouw evenement delen met de buitenwereld, dan mag je jouw evenementen altijd
doorsturen naar jeugddienst@herentals.be of deel ze met de facebookpagina “Sport en jeugd
Herentals” (@sportenjeugd.herentals). Wij delen jouw evenement graag op onze social media.

8. Varia

