VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
25 SEPTEMBER 2014

Aanwezig:

Afwezig:

Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Lieze Valenberghs (BCP De Klink), Witse Lemmens (Chiro Morkhoven), Lotte
de
Van De Sande (Chiro Morkhoven), Jorien Tops (gidsen 2 Kempen), Joren De Becker (jeugdhuis 10R20),
Kimberly Bruyninckx (jeugdhuis 10R20), Roel Verreth (jeugdhuis 10R20), Lieselotte Jacbos (jeugdhuis 10R20 &
de
scouts 5 &12de), Celine Beirinckx (KLJ Noorderwijk), Marie Mertens(KLJ Noorderwijk), Jille Schellens (KLJ
Noorderwijk), Van de Water Vincent (KSJ Herentals), Nick Spiessens (scouts De Buecken), Ben Van Genechten
(scouts De Buecken), Lina Cambré (voorzitter jeugdraad), Jasper Meulemans (voorzitter jeugdraad), Kaat
Peeters (jeugdconsulent), Jan Bertels (schepen van jeugd)
Chirojongens Noorderwijk, Chiromeisjes Noorderwijk, EJV Christenjeugd Herentals, Jeugd Rode Kruis, KLJ
Noorderwijk, Zonnemeisjes-Zonneknapen, Leerlingenraad TIS, Bravo vzw.

Verontschuldigd: Theaterling

0. Opmerkingen vorig verslag: /
1. Wieriekekikhie
Kennismakingsrondje.
De aanwezigheidslijst werd ingevuld. De voorzitters vroegen of iedereen wilde doorstrepen wie er niet meer
zal komen en om de contactgegevens van de nieuwe afgevaardigden voor de jeugdraad aan te vullen. De
verenigingen die niet aanwezig waren, mogen dit doormailen naar de jeugddienst:
jeugddienst@herentals.be.
2. Brieven en adviezen
Terugkoppeling: verantwoordingsnota 2013
De verantwoordingsnota voor 2013 werd aanvaard. De volledige subsidie wordt aan de stad uitbetaald.
Mijn gedacht!: /
3. A. Olé JeeBeePee
A. Groepsleiders 2014-2015: de jeugddienst wil graag de gegevens van de groepsleiding aanpassen, geef
daarom aan de jeugddienst de contactgegevens van de nieuwe groepsleiding door.
B. Terugblik zomerwerkingen: de zomer was een succes, aan de speelpleinwerkingen namen meer
kinderen en jongeren deel dan vorig jaar:
Sjallekes Speelbus Diependaal NoMo
Gemiddelde / dag 2013 92
9,5
23
23
Gemiddelde / dag 2014 98
8
22
21
C. Geblokkeerde fuifweekends: de deadline voor de weekends van het voorjaar 2014 verloopt op 30
september. De kalender ziet er momenteel als volgt uit:
Vrijdag 13 februari
Vrij
Zaterdag 14 februari Gidsen 2de Kempen
Vrijdag 6 maart
Vrij
Zaterdag 7 maart
Gidsen 2de Kempen
Vrijdag 3 april
Vrij
Zaterdag 4 april
Scouts De Buecken
Let op: Deze data worden aan het cultuurcentrum doorgegeven maar de verenigingen moeten zelf nog een
aanvraagformulier zaalverhuur invullen. Dit is terug te vinden op: http://www.schaliken.be/zaalverhuur
D. Subsidie kampvervoer + kampsubsidie + subsidie vorming: de deadline voor het indienen van deze
subsidieaanvragen is 30 september! Reglementen en invulformulieren zijn terug te vinden op:
http://jeugddienstherentals.be/downloads.
E. Werkingssubsidie: deze subsidieaanvraag moet ten laatste op 31 oktober bij de jeugddienst toekomen.
Dit dient schriftelijk afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs. Reglementen en invulformulieren zijn
terug te vinden op: http://jeugddienstherentals.be/downloads.
B. Olé Fonds Herentalse Jeugdlokalen Veezetwee
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a. De vzw wordt op 2 oktober ontbonden. Er moet minsten 2/3de van de leden van de algemene
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er moet een meerderheid van 4/5de van de stemmen
van de aanwezigen of vertegenwoordigden voor de ontbinding stemmen. Als er geen 2/3de leden
aanwezig zijn op de eerste vergadering kan er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die ook
met een meerderheid van 4/5de stemmen van de aanwezigen of vertegenwoordigen kan beslissen,
ongeacht het aantal aanwezigen. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de
eerste vergadering.
Als je niet kan komen maar je wilt wel je stem uitbrengen, kan je een schriftelijke volmacht geven aan
een lid van de algemene vergadering die aanwezig gaat zijn. De groepsleiders zijn op deze vergadering
uitgenodigd en hierbij nogmaals de oproep om naar deze vergadering te komen. Een afgevaardigde van
de vereniging is ook voldoende. Jullie aanwezigheid is belangrijk om te tonen dat de verenigingen deze
financiële steun kunnen gebruiken en dat dit behouden moet blijven.
Er blijft de mogelijkheid om subsidies aan te vragen maar dit is dan niet meer via de vzw maar via het
stadsbestuur. Er zal een commissie worden opgericht die samenkomt om de aanvragen te bespreken en
deze commissie geeft advies aan de jeugdraad. De jeugdraad kan als erkende adviesraad een advies
opmaken en aan het schepencollege bezorgen, samen met de aanvraag.
4. Nieuws van de stad
a. Bekijk met jullie jeugdvereniging of je een activiteit kan plannen op een datum van de geblokkeerde
fuifweekends omdat deze voor de Herentalse jeugdverenigingen worden vrijgehouden. Als de helft niet
is ingevuld, ontstaat er de discussie over het gegeven dat deze geblokkeerde fuifweekends wel nuttig
zijn als ze niet worden gebruikt.
b. Het dossier over de sleutel van de KSJ over de problematiek is voor het schepencollege gekomen en KSJ
krijgt een sleutel van de poort van de academie voor beeldende kunst. Er wordt een
gebruiksovereenkomst opgemaakt dat nog op het schepencollege moet komen en nadien kan de sleutel
overhandigd worden.
c. Op het infomoment van het evenementloket wordt de geluidsbegrenzer besproken. De uitnodiging
hiervoor volgt nog. De jeugdverenigingen moeten de denkoefening maken of de geluidsbegrenzer voor
jullie nog nuttig is of niet? Doordat de wetgeving aangepast is in 2013 is de begrenzer strenger dan de
wet voorschrijft. Bij activiteiten tot 95dB moeten jullie het geluidsniveau meten en dit kan enerzijds met
een begrenzer maar deze laat dan geen pieken toe of met een meettoestel dat de dj bij heeft of dat
jullie kunnen gaan huren, bijvoorbeeld bij de provinciale uitleendienst te Malle. De vraag luidt dus of
jullie de begrenzer nog langer willen lenen of niet?
d. Er wordt een studiebureau aangesteld om het binnengebied van ‘t Schaliken te ontwerpen. Dit gebied
omvat het stadspark, de parking van ’t Hof en ‘t Schaliken. In deze studie moet er een ontwerpschets
komen over het kleinschalige skateterrein in dit gebied waarvan de werken in 2015 moeten starten. In
het meerjarenplan zijn er twee andere kredieten voor de uitbreiding van het skateterrein op het
multifunctioneel terrein en voor een derde skateterrein in Noorderwijk.
e. Het stadsbestuur wil ook dit jaar een eindejaarsbus inleggen voor de verkeersveiligheid te garanderen
die nacht. Het traject loopt niet meer tot Hulshout omdat daar dit jaar geen fuif doorgaat maar gaat
enkel van Herentals naar Noorderwijk en Morkhoven. Meer informatie volgt nog, want de
onderhandelingen met de Lijn en de eventuele organistoren volgen nog.
f. Enkele onder jullie hebben misschien al een nieuwsbrief ontvangen van de VVJ: Vereniging Vlaamse
Jeugddiensten waarin zij een reactie geven op de besparingsplannen voor het jeugdwerk van de
Vlaamse overheid. De exacte weerslag is nog niet geweten omdat er nog geen cijfers zijn waardoor het
voor onze gemeente ook nog onbekend is in hoeverre de subsidie die we momenteel ontvangen van de
Vlaamse overheid wordt behouden of gewijzigd. In november – december zullen we de gevolgen weten
en we voorspellen dat de subsidie, die we dit jaar na het indienen van de verantwoordingsnota hebben
ontvangen, zal verminderen. Hierdoor is het mogelijk dat de subsidie maatschappelijk kwetsbare
kinderen gaat wegvallen. De koepels van de jeugdverenigingen hebben ook al gereageerd en specifiek
over de uitleen van het kampmateriaal dat wordt verminderd.
5. Nieuws van de jeugdraad
• Jeugdraad 2013-2014: de data van de jeugdraad liggen vast:
AV (19.30 uur @ jeugddienst)
Donderdag 30 oktober
Jeugdraad
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•

Donderdag 27 november
Donderdag 29 januari
Donderdag 26 februari
Donderdag 26 maart
Donderdag 30 april
Donderdag 28 mei
DB-leden gezocht! De voorzitters zijn nog op zoek naar leden voor het dagelijks bestuur van de
jeugdraad. Het dagelijks bestuur bereidt de algemene vergadering voor. De vergaderingen vinden altijd
plaats op maandagavond de week voor de week waarin de jeugdraad plaatsvindt (volgend DB: maandag
20 oktober om 19.30 uur @ Café De Max. )

6. Werkgroepen
Parkrock
De voorzitters zijn op zoek naar jongeren van jeugdverenigingen die mee in de werkgroep voor Parkrock
2015 willen zitten. De werkgroep komt samen op 27/10 om 19.00 uur in de Max waar de editie van 2014
wordt geëvalueerd en er een eerste bespreking is.
Nog opmerkingen?
7. Activiteiten
• Activiteiten van de jeugdraad:
De dag en nacht van de jeugdbeweging gaat dit jaar door op vrijdag 17 oktober. De jeugdraad wil dit
jaar een ontbijt uitdelen aan de jongeren in uniform op drie locaties: aan de dorpshuizen van
Noorderwijk en Morkhoven en aan de Lakenhal, tussen 07.30 en 08.30 uur.
We zijn nog op zoek naar helpers. Geef je dus op via jeugddienst@herentals.be of
jeugdraadherentals@hotmail.com. Het is leuk voor jullie leden als ze van hun eigen leiders een
vieruurtje krijgen én je verdient extra punten voor de werkingssubsidie.
Voorlopig hebben Gidsen 2de Kempen en jeugdhuis 10R20 zich al opgegeven voor aan de Lakenhal. Hier
zijn nog meer helpende handen nodig. Voor Morkhoven ging chiro Morkhoven dit bekijken. In
Noorderwijk hebben we ook nog helpende handen nodig.
Daarnaast krijgen we van de provincie Antwerpen ook nog bijkomende sponsoring omdat we onze
activiteit al vroeg registreerden op www.dagvandejeugdbeweging.be: een badge van dag van de
jeugdbeweging.
Het zou leuk zijn als er gezorgd wordt voor een toffe activiteit of minstens muziek aan de drie locaties.
Deze activiteit kan bijvoorbeeld ochtendgymnastiek zijn of een ochtendparcours.
Het jeugdhuis organiseert de nacht van de jeugdbeweging vanaf 21 uur.
• Activiteiten van het jeugdwerk
Wanneer
Wie
Wat
Waar
27 september
KLJ Noorderwijk
Kwis
Parochiezaal
morkhoven
28 september
KLJ Noorderwijk
Startdag
KLJ terreinen
26 september
Jeugdhuis 10R20
Foamparty
Jeugdhuis
10 oktober
Jeugdhuis 10R20
Nacht van de roze olifantjes
Jeugdhuis
17 oktober
Jeugdhuis 10R20
Nacht van de jeugdbeweging
Jeugdhuis
26 oktober
Jeugdhuis 10R20 en
Try-out Bert Gabriëls
Jeugdhuis
cultuurcentrum
11 oktober
ASH Polaris
Nacht van de duisternis
Grote Markt
25 + 26 oktober KSJ
Bierfeesten
’t Hof
e
25 + 26 oktober Gidsen 2 Kempen
Mosselfeest
PC Noorderwijk
8. Inbox
• De Plussers zijn gestopt met hun werking.
• Provinciale jeugdraad: oproep jongeren:
http://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/departementen/departement-ontwikkeling-eneducatie/jeugdraad.html.
• Flash Back is een fotoproject voor jongeren tussen 12 en 18 jaar in het kader van Open Monumentendag
2014. Herita en het FoMu Provincie Antwerpen gaan op zoek naar originele beelden van monumenten
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•

•
•

en landschappen. Deelnemen kan tot 2 november: http://openmonumenten.hostedby.priorweb.be/jongeren/flashback
Ew32 heeft twee stadsspelen voor jongeren die jeugdverenigingen kunnen spelen. Meer info:
www.ew32.be.
‘Your City 2050′ is een Serious Urban Game met als thema klimaat. Het doet jongeren stilstaan bij de
gevolgen van hun handelingen. Het spel dat enkel voor Gent was, wordt nu mogelijk voor heel
Vlaanderen. Zo kunnen we ook naar jouw stad komen! De titel ‘Your City 2050′ zal dan ook omgevormd
worden naar jouw stad, bijvoorbeeld ‘Gent 2050′.
Voor wie?
Het spel kan zowel gespeeld worden met klasgroepen, als met organisaties uit het jeugdwerk
(jeugdbewegingen, jeugdhuizen, milieuverenigingen, …). Kortom: voor alle enthousiaste jongeren
tussen 14 en 25 jaar.
‘No Credit, Game Over!’ is een stadsspel dat jongeren in beweging brengt rond een sociaal relevant
thema, namelijk “schulden”.
Aan de hand van digitale media dient de jongere zich een weg te banen door de stad in een poging de
schulden van zijn personage af te lossen. Hierbij dient hij zelf verschillende instanties en organisaties
(VDAB, JAC, OCMW mutualiteiten, vakbonden, banken…) aan te spreken en praktische oplossingen te
zoeken. Interviews, foto’s en documenten dienen aan te tonen dat de jongere niet alleen de/ zijn weg
vindt in de wereld van de media, maar ook in de -soms keiharde- realiteit.
Tijdens hun tocht door de stad zijn het de jongeren zelf die de beslissingen nemen. Een nabespreking
zorgt ervoor dat we hun gedrag en beslissingen kunnen evalueren. Dit brengt een belangrijke dialoog op
gang, die tevens een eerste aanzet vormt/ geeft naar meer zelfstandigheid en weerbaarheid.
De jeugdverenigingen hebben een folder gekregen over de vijfkamp waar vijf uitdagingen op staan.
Jullie kunnen hier aan deelnemen en prijs mee winnen. Voor meer info surf naar
www.kempenskarakter.be.
Op 16 oktober gaat de zuiddag door. Dit is een dag waarop jongeren een dag kunnen werken. Hun
vergoeding gaat naar een jongerenproject in Palestina en Israël. Meer informatie op www.zuiddag.be.
In oktober organiseert Arktos trainingsateliers weerbaarheid in JC Den Bogaard in Geel. Dit is voor
jongeren van 14 tot 21 jaar en gaan door op volgende data: 01/10, 08/10, 15/10, 22/10, 31/10 en 08/11.
Meer informatie: www.arktos.be

9. Varia
• Er is nagegaan of de jeugdverenigingen wensen dat Nick van het cultuurcentrum en Tim,
gebouwenbeheerder langskomen om de werking van ’t Hof uit te leggen. De jeugdverenigingen denken
tegen volgende algemene vergadering na welke vragen ze hebben.
• Lieze Valenberghs van het OCMW is een uitleg komen geven over de kinderwerking in Diependaal.
- Maandelijks organiseert het OCMW een kinderwerking op een woensdagnamiddag. Meestal is
dit in de 3de of 4de week van de maand, afhankelijk van feestdagen of andere verplichtingen. De
organistoren Lieze Valenberghs en Pol Goris zoeken jongeren die hun een handje willen helpen.
Diegene die geïnteresseerd zijn moeten minstens 16 jaar zijn en krijgen een vrijwilligerscontract.
Het is niet verplicht om in het bezit te zijn van een animatorcontract en je kan zelf bepalen
wanneer je komt. Bij interesse mag je hen mailen of bellen op:
liezevalenberghs@ocmwherentals.be, polgoris@ocmwherentals.be, 014/24.66.92,
0497/24.19.78
• Het cultuurcentrum organiseert samen met het jeugdhuis een try-out van Bert Gabriëls. Dit gaat door
op zondag 26 oktober om 20 uur in 10R20. De ticketverkoop is gestart en de prijs is €10 en €7 voor
vriendenpashouders/leden van 10R20.
• De jeugdverenigingen zijn uitgenodigd op De fakkeltocht van vzw De Fakkel dat doorgaat op vrijdag
17/10 op 19 uur in cc ’t Schaliken. Op deze dag is het werelddag van verzet tegen armoede en de
fakkeltocht is tegen armoede en uitsluiting. Jeugdhuis 10r20 werkt hier aan mee want als jullie
deelnemen krijgen jullie extra punten bij de berekening van de zuipbeker op nacht van de
jeugdbeweging. De fakkeltocht vertrekt om 20 uur dus jullie kunnen ook op dat moment aansluiten.
• Günther Peeters die Appelen Roes vertegenwoordigd wou enkele zaken komen toelichten. Hij kon niet
aanwezig zijn maar Kaat heeft volgende zaken toegelicht:
- Appelen Roes wil graag meedenken in elk project of initiatief gericht op (sportieve) jongeren.
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Gezond snoepen is een evident thema maar ook de duurzaamheid, de ecologische voetafdruk en
streekproducten zijn belangrijk in dit verhaal.
We willen ook graag mensen terug dichter bij de natuur brengen, ook een appel is een
seizoensproduct maar mensen staan daar niet meer bij stil.
De mascotte ‘Roesje’ kan steeds ingezet worden op evenementen.
Appelen Roes denkt graag mee in een gezond en lekker alternatief voor de wafelen- en
vlaaienslagen van de jeugdverenigingen, een appelenslag bijvoorbeeld.
VOLGENDE JEUGDRAAD:
DONDERDAG 30 OKTOBER OM 19.30 UUR @ JEUGDDIENST
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