VERSLAG – Algemene vergadering – 23 april 2015
Aanwezig:

Eli Verwimp (Chirojongens Noorderwijk), Nicholas Van Lommel (Chirojongens Noorderwijk), Lien Verwimp
e
(Chiromeisjes Noorderwijk), Caroline Bries (Chiromeisjes Noorderwijk), Jorien Tops (Gidsen 2 Kempen), Lyna
e
Tops (Gidsen 2 Kempen), Celine Beirinckx (KLJ Noorderwijk), Jill Schellens (KLJ Noorderwijk), Vincent Van de
Water (KSJ Herentals), Ben Van Genechten (Scouts De Buecken), Nick Spiessens (Scouts De Buecken), Teresa
Van Grieken (Zonnemeisjes-Zonneknapen), Lina Cambré (voorzitter), Kaat Peeters (jeugdconsulent),

Afwezig:

ASH Polaris, BCP De Klink, Chiro Morkhoven, EJV Christenjeugd Herentals, Jeugd Rode Kruis, Jeugdhuis 10R20,
de
de
Scouts 5 &12 , Theaterling, Leerlingenraad TIS, Bravo vzw,

Verontschuldigd:

Jan Bertels (schepen van jeugd)

1. Opmerkingen vorig verslag
/
2. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.
Kennismakingsrondje.
3. Brieven en adviezen
Terugkoppeling:
- Verantwoording budget 2014: sinds het meerjarenplan is de verantwoording van het budget 2014 niet
meer volgens een verantwoordingsnota. De rapportage is via een jaarrekening die voor eind juni
ingediend moet worden bij de Vlaamse overheid. De financiële dienst is deze jaarrekening aan het
opmaken en de diensten worden gecontacteerd wanneer deze samen met hen kan worden overlopen.
Het is dus niet meer nodig dat de jeugdraad advies geeft op de jaarrekening van 2014.
Gevraagd advies:
- Budget 2016: de adviesraden moeten ten laatste dinsdag 30 juni een voorstel indienen voor het budget
van 2016. Volgende jeugdraad wordt het meerjarenplan overlopen en kunnen de verenigingen
suggesties of opmerkingen geven over het budget 2016. Het meerjarenplan zal mee doorgestuurd
worden met het verslag.
Mijn gedacht: /
4. A. Olé JeeBeePee
a. Kampvervoer: de verdeling is klaar en er vormt geen probleem. Het dossier moet nog op het
schepencollege komen en nadien krijgen jullie een brief.
b. Terugkoppeling Grabbelpas paasvakantie: voor de deelname aan de activiteiten was er een bezettinggraad
van 71,30%. Dit is een goed resultaat voor de paasvakantie. Zes activiteiten moesten geannuleerd worden
door te weinig inschrijvingen.
c. Geblokkeerde fuifweekends: op 31 mei verloopt de deadline voor de weekends van het najaar. Hier is een
overzicht van de data:
Dagen die zijn gereserveerd najaar 2015:
 vrijdag 18/09: jeugdraad
 zaterdag 19/09: Flame&Go
 vrijdag 06/11: 10R20 – optredens – Roel Verreth
• zaterdag 07/11: 10R20 – optredens – Roel Verreth
 vrijdag 20/11: Scouts de Buecken - jinfuif
• zaterdag 21/11: Scouts 5e&12e Kempen - jinfuif
Geblokkeerde fuifweekends voorjaar 2016: Deadline 30 september 2015!
 vrijdag 12/02
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d.

 zaterdag 13/02: Gidsen
 vrijdag 04/03
 zaterdag 05/03: Gidsen - Generation party & De Buecken - Quiz
 vrijdag 01/04
 zaterdag 02/04: Foewerfoaf
Dit zijn de weekends die voor de jeugdverenigingen geblokkeerd zijn:
 2de weekend februari
 1ste weekend maart
 1ste weekend april
 3de weekend september
 1ste weekend november
 3de weekend november
De gunning van de speeltoestellen is goedgekeurd. Er komen volgende speeltoestellen op volgende
terreinen:
 Speelterrein Diependaal: combinatietoestel en draaitoestel
 Speelterrein St-Janneke: kabelbaan en haasje-over
 Speelterrein Koninkrijk: combinatietoestel en schommel
 Speelterrein Kastanjelaan: combinatietoestel voor peuters en kleuters

5. Nieuws van de stad
a. De toestellen op het speelterrein Koninkrijk worden weggedaan en er komen nieuwe in de plaats op het
grasveld waar ook een basket- en voetbalveld aanwezig is.
b. Al enkele aanvragen van de subsidie maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zijn goedgekeurd
door het schepencollege.
6. Nieuws van de jeugdraad
a. Er worden balpennen met het nieuw logo besteld en aangekocht.
b. Op 30 april van 16.30 uur tot 22 uur gaat Lokale helden door in zaal ’t Hof. Het cultuurcentrum is nog op
zoek naar een vereniging die de tap wil verzorgen. De opbrengst is voor hen. Graag zo snel mogelijk
reageren.
7. Werkgroepen
a. Parkrock
De helpers worden verdeeld: opbouw, afbraak, tap (= ook bandjes uitdelen inkom - 2 personen), catering
en backstage. De winst van de drank wordt verdeeld. Volgende verdeling is besproken:
Opbouw: maandag 22 juni vanaf 14 uur
Zonnemeisjes- zonneknapen: Teresa Van Grieken
Gidsen 2de Kempen: Jorien en Lyna Tops
Scouts de Buecken?
Voortoog + tap + bandjes (2 personen):
11 uur-14.30 uur: Chiromeisjes Noorderwijk
14.30 uur – 17 uur: Chiromeisjes Noorderwijk
17 uur – 19 uur: Gidsen 2de Kempen
Afbraak: dinsdag 23 juni vanaf 18.30uur
Zonnemeisjes- Zonneknapen: Teresa Van Grieken
Chirojongens Noorderwijk
Scouts de Buecken
Scouts de Buecken verzorgen de catering.
Men krijgt, volgens de verdeelsleutel voor de verdeling van de winst die is opgesteld door de werkgroep
van Parkrock, voor de opbouw en afbraak 5 punten per gewerkt uur per medewerker, voor de tap, toog
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en bandjes krijgt men 4 punten per gewerkt uur, per medewerker (Er is wel een maximum aantal
vrijwilligers per shift + op voorhand namen doorgeven voor verzekering).
Het JAC en de preventiedienst organiseren tijdens Parkrock een campagne rond alcohol- en
drugpreventie.
Als PA is stage and studio goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van maandag
27/04/2015.

b.

c.

De affiche is zo goed als rond en zal deze week klaar zijn. Famke zorgt voor het ontwerp.
Er zullen weer gratis oordopjes ter beschikking zijn op Parkrock.
Werkgroep skaten: De locatie van het skatepark is goedgekeurd op het schepencollege van 13/04/2015.
Wegens de grootte van het ingeplande terrein, is er een bouwvergunning van de provincie nodig. Het
duurt maximaal 150 dagen voordat we deze ontvangen en de werken uitgevoerd kunnen worden
Werkgroep FHJ: vraag scouts 5de en 12de: De reglementen voor nieuwbouw van andere gemeentes zijn al
bekeken en er wordt nog een uitnodiging rondgestuurd om een werkgroep op te starten.

8. Activiteiten
a. Jeugdraad:
- In het budget van 2015 staat €100 voor het organiseren van een EHBO-cursus. Vorige jeugdraad is er
aangehaald dat mei-juni geen goed moment is en ook de nieuwe voorgestelde data: 27 juni of 4 juli is
niet aangeraden. Het is daarom niet zinvol om voor de zomervakantie een cursus te organiseren. De
cursus wordt verzet naar een zaterdagvoormiddag in oktober – november zodat de nieuwe
leidingsploeg deze vorming kan volgen. Chiro Noorderwijk (jongens en meisjes) haalt aan dat zij al met
hun hele leidingsploeg wil deelnemen (25 personen). Er zullen daarom twee data worden voorgelegd.
- De laatste vergadering van de jeugdraad is op 28 mei, gewoontegetrouw doen we dan iets speciaals.
Graag hadden we van de verenigingen zelf enkele voorstellen gekregen.
b. Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie
Wat
Waar
30/04
CC en jeugddienst
Lokale Helden
‘t Hof
01/05
Chiro Noorderwijk
Smikkelroute
Chirolokalen ring 9
02/05
ZM-ZK
Quiz
Paterszaaltje
09/05
Scouts de Buecken
Chouffe-feesten
Toeristentoren
17/05
Chiro Noorderwijk
Bak & slag
Chirolokalen ring 9
22/05
Scouts de Buecken
Pittaslag
Lokalen scouts
9. Inbox
a. Koning Kevin heeft een mail rondgestuurd over genderclichés en holebirechten. Ze maakte een online
game over gelijkheid. Speel mee op www.thecolourbrigade.be en verspreid het spel via Facebook of email. Met dit spel willen ze streven naar gelijkwaardigheid voor iedereen.
b. De Landelijke Raad Herentals doen verschillende initiatieven om land- en tuinbouw dichter bij de mensen
te brengen. De derde zondag van september is de dag van de landbouw. Dit jaar wil de Landelijke Raad de
jeugdverenigingen uit Herentals die op zomerkamp gaan, voorzien van vers fruit tijdens hun kamp. Als je
nog niet hebt gereageerd en graag een lekkere en gezonde traktatie wilt, geef je het aantal deelnemers
door tegen uiterlijk eind mei zodat de raad het nodige kan doen. Contactpersonen:
ludovandenbroeck@hotmail.com – patrickcaers@houtluyten.be.
c. Arktos organiseert een trainingsatelier weerbaarheid in Nijlen dat doorgaat op woensdag 06, 13, 20
27/05/2015 en 03/06/2015 telkens van 13.30 uur tot 17.00 uur. Inschrijven en info: Geert – 0476- 96 96
71, gboeren@arktos.be.
10. Varia
- Week van de mobiliteit (16-22 september): er is vorige jeugdraad reeds de vraag gesteld of wij iets
kunnen organiseren of ondersteunen in het kader van de week van de mobiliteit. Op 18 september is het
strapdag waarop de scholen, kinderen en ouders worden aangemoedigd om zich op een duurzame en
veilige manier naar school te verplaatsen. De jeugdraad kan op deze dag gadgets aan de middelbare
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-
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-

-

scholen uitdelen met het logo van de jeugdraad op. Op 20/09/2015 is er een autoloze zondag maar de
concrete invulling is nog niet bekend.
Tina Schuermans is een laatstejaarsstudent Sociaal-Cultureel Werk en voert een onderzoek naar alle
lokale jeugdraden en de Vlaamse jeugdraad. Deze kan nog ingevuld worden tot en met 10 mei:
https://nl.surveymonkey.com/r/vljrenljr.
De jeugddienst krijgt tijdens de zomer vaak jongeren over de vloer met de vraag waar ze kunnen
overnachten tijdens hun tweedaagse. Graag had ik van jullie geweten of jullie jeugdvereniging plaats
hebben om deze jongeren te slapen te leggen zodat wij jullie contactgegevens aan hen kunnen
doorgeven. Er zal een lijst doorgaan waar jullie de gegevens kunnen noteren.
De jeugddienst organiseert twee vormingen voor de animatoren en stagiairs die deze zomer
tewerkgesteld zijn op onze speelpleinwerkingen. De eerste vorming gaat nu zaterdag 25/04/2015 van 9
tot 12 uur door. Helaas zijn er zeer weinig inschrijvingen, ondanks twee oproepen en daarom vragen we
aan de jeugdverenigingen of jullie vanavond naar jullie leiding kunnen mailen of zij geïnteresseerd zijn in
deze vorming. Ze mogen een mail sturen naar jeugddienst@herentals.be of ze mogen gewoon
langskomen. Jullie zijn ook meer dan welkom. De tweede vorming gaat door op 16/05/2015 van 10-12
uur. Inschrijven kan nog tot en met 03/05/2015.
Chiro Noorderwijk vraagt meer informatie over het reglement kampvervoer. Er wordt uitleg gegeven en
het reglement kan geraadpleegd worden via volgende link: http://jeugddienstherentals.be/kampsubsidie
Chiro Noorderwijk vraagt aan de jeugdverenigingen of zij weten waar ze nog extra tenten kunnen huren.
Gidsen 2de kempen verhuren hun tenten aan hen maar ze hebben er nog wat extra nodig.

Volgende AV-vergadering: donderdag 28 mei – laatste!
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