VERSLAG – Algemene vergadering – 26 febuari 2015
Aanwezig:

Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Thomas Engels (Chiro Morkhoven), Kato CLaes (Chiro Morkhoven), Eli Verwimp
(Chirojongens Noorderwijk), Nicholas Van Lommel (Chirojongens Noorderwijk), Caroline Bries (Chiromeisjes
e
Noorderwijk), Jorien Tops (vervangend voorzitter), Gidsen 2 Kempen, Roel Verreth (jeugdhuis 10R20), Yannick
Van de Wouwer (jeugdhuis 10R20), Ben Van Genechten (scouts de Buecken), Kaat Peeters (jeugdconsulent), Jan
Bertels (schepen van jeugd)

Afwezig:

EJV Christenjeugd Herentals, Zonnemeisjes-Zonneknapen, Jeugd Rode Kruis, Theaterling, Bravo vzw,
de
de
Leerlingenraad TIS, BCP De Klink, KLJ Noorderwijk, KSJ Herentals, Scouts 5 &12 .

Verontschuldigd:

Voorzitters

1. Opmerkingen vorig verslag
/
2. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.
Kennismakingsrondje.
3. Brieven en adviezen
Terugkoppeling:
- Advies gebruik zaal ’t Hof: het schepencollege heeft kennis genomen van het advies.
Gevraagd advies: /
4. A. Olé JeeBeePee
a. Terugblik krokusvakantie: De Grabbelpas was een succes en er waren 311 deelnemers.
b. Animatoren zomervakantie: De deadline om het antwoordformulier terug te mailen is 1 maart. (dus voor
2 maart) (http://jeugddienstherentals.be/animatoren-en-vrijwilligers). De animatoren krijgen ten laatste
begin april iets te horen over welke weken ze tewerk zijn gesteld.
c. Aanvraag kampvervoer: de deadline is 1 maart. We vragen om het formulier online in te vullen (zodat het
leesbaar is) en ondertekend binnen te brengen. Het reglement kunnen jullie raadplegen op:
http://jeugddienstherentals.be/sites/default/files/files/documents/jeugd/Reglement_kampsubsidie.pdf Er
wordt geen vervoer voorzien op weekenddagen en feestdagen! Dit vervoer moeten jullie zelf regelen en
hiervoor kunnen jullie een subsidie ontvangen, zie reglement.
5. Nieuws van de stad
a. Het stadsbestuur engageert zich om in samenwerking met IOK deel te nemen aan het
Burgemeesterconvenant. Dit initiatief van de Europese Commissie ondersteunt lokale en regionale
overheden om het energiegebruik op hun grondgebied te verlagen en het gebruik van duurzame
energiebronnen te verhogen. Het doel is om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20 procent te verlagen.
In 2015 is ‘mobiliteit’ het centrale thema. De jeugdverenigingen die in het kader van de week van de
mobiliteit die doorgaat van 16 tot en met 22 september iets willen organiseren, morgen dit doorgeven aan
Kaat. Zij zal dit bezorgen aan de betrokken dienst.
b. Er is een overeenkomst met Delhaize voor het gebruik van de parking bij grote evenementen.
c. Speelterreinen: er worden nieuwe speeltoestellen voor de wijkspeelterreinen in Diependaal, Sint-Janneke,
Koninkrijk en Kastanjelaan aangekocht voor 2015. Deze worden voor de zomer geplaatst.
d. De stad wil het perceel grond aan de Augustijnenlaan van de familie Van den Broeck aankopen voor de
inplanting van openbaar groen dat aansluit bij het natuurgebied Hellekens. Het perceel ligt naast het
begijnhof.
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

Evenementenworkflow: eind mei komt er een informatiesessie over de aanvraag van evenementen
(fuiven, straatfeesten, circussen, anderen). De datum wordt nog gecommuniceerd.
Vzw Arkades is erkend bij de cultuurraad.
De jeugdverenigingen moeten in het kader van het hernummeringsproject in bepaalde straten in het oog
houden of hun jeugdverenigingen een aanpassing moet indienen. KLJK Noorderwijk hoort hier al bij.
Herentals Fiets Feest gaat in 2015 drie dagen door.
Er is weer een editie van Hertals Rock City op 13/06/2015 in zaal ’t Hof.
Er gaat een studie worden uitgevoerd over de fietspaden in Herentals, meer bepaald voor de
Voortkapelseweg in Noorderwijk, Wiekevorststesteenweg in Morkhoven en ook in Veldhoven in
Herentals.

6. Nieuws van de jeugdraad
Er wordt gezocht naar een nieuwe condoomautomaat. Als jullie een voorstel hebben voor een andere
automaat, mogen jullie dit altijd meegeven. Het gaat geen drankautomaat worden omdat dit problemen gaf
voor het bijvullen en ook voor vandalisme.
7. Werkgroepen
a. Parkrock: Terugkoppeling vergadering 9 februari.
Er wordt een oproep gedaan voor helpers: opbouw, afbraak, tap (= ook bandjes uitdelen inkom - 2
personen), catering (scouts de Buecken) en backstage. De winst van de drank wordt verdeeld. Volgende
verenigingen hebben zich al opgegeven.
i. Chirojongens Noorderwijk willen wel tap doen of afbreken
ii. Gidsen 2de Kempen willen eveneens tap doen
iii. Scouts de Buecken verzorgen terug de catering.
Voor de opbouw en afbraak krijgt men 5 punten per gewerkt uur per medewerker, voor de tap en toog
krijgt men 4 punten per gewerkt uur, per medewerker.
Uren voortoog + tap + bandjes: 11-14.30 uur, 14.30 uur-17 uur en 17-19 uur.
Uren opbouw: maandag 22 juni vanaf 14 uur (6 man nodig, nadien kan de rest aansluiten vanaf wanneer
ze kunnen)
Uren afbraak: dinsdag 23 juni vanaf 18.30 uur.
8. Activiteiten
a. Jeugdraad: In het budget van 2015 staat €100 voor het organiseren van een EHBO cursus. Dit wordt om
de twee jaar georganiseerd. Kaat zal aan het Rode Kruis vragen om twee datums vast te leggen op een
zaterdagvoormiddag tussen 9:30 uur en 12:30 uur om de vorming te organiseren. Zijn er voorstellen voor
data? (na de paasvakantie).
b. Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie
Wat
Waar
28/02
Scouts De Buecken
Croqueslag
Scouts De Buecken
06/03
KLJ Noorderwijk
Bierfeesten
KLJ Noorderwijk
07/03
Gidsen 2de Kempen
Kinderfuif 18-20.30 uur (gratis)
‘t Hof
07/03
Gidsen 2de Kempen
Generation Party
‘t Hof
08/03
KLJ Noorderwijk
Eetdag
KLJ Noorderwijk
08/03
Chiro Morkhoven
Eetdag
Parochiezaal MKH
13/03
Jeugdhuis 10R20
Back to the oldies
Jeugdhuis
20/03
Jeugdhuis 10R20
Akoestische optredens
10R20 den Box
20/03
ASH Polaris
Zonsverduistering
Grote Markt + lakenhal
21/03
Gidsen 2de Kempen
Hamburgerslag
Lokalen gidsen
27-28/03
ASH Polaris
Sterrekijkdagen
Fundatiehuis
Japanse film
’t Schaliken
8/04
Jamboree scouts en
gidsen en dienst
internationale
samenwerking
30/04
CC en jeugddienst
Lokale Helden
‘t Hof
Jeugdraad
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9. Inbox
a. Op 13, 14 en 15 maart zijn het opendeurdagen bij BIM outdoor. Er zijn tweedehands legertenten
beschikbaar maar ook verschillende andere modellen worden getoond. Meer informatie op
www.bimoutdoor.be.
b. Op 4 april 2015 is er een cash&Carry verkoop van allerhande artikelen gaande van kampeermateriaal tot
kledij. De verkoop gaat door van 10 tot 16 uur te Peutie. Het materiaal dient cash te worden betaald en
onmiddellijk meegenomen te worden. Meer informatie en een lijst van het materiaal kan je terugvinden
op www.mil.be/sales.
c. The Knot organiseert in samenwerking met IASIS ngo uit Griekenland een trainingscursus SURF: Survive
Through Work Life. Deze gaat door van 24 mei tot 1 juni en hiervoor zoeken ze nog twee Vlamingen die
willen meegaan als deelnemer. Ben je geïnteresseerd? Surf dan naar:
https://www.dropbox.com/sh/h3ti0siyxl5x39h/AAB5GMXNzq-HfJvQY6g_uRA4a?dl=0
d. Op zondag 8 maart van 10 tot 18 uur gaat de jongerenreismarkt door in de stadshallen op de markt in
Brugge. Deze beurs is gratis voor -26 jarigen en kost 5 euro voor jongeren tussen 26 en 30 jaar. Meer
informatie op: http://www.reismarkt-brugge.be/home.
e. Dienst Jeugd Rode Kruis zoekt nog vrijwilligers die de vakantiekampen mee willen begeleiden. Meer
informatie op http://wordvrijwilliger.rodekruis.be/home.php.
f. Op 11 april gaat het wereldkampioenschap kleurenwiezen door in de evenementenhal De Populier in
Zandhoven. Geïnteresseerden tussen 16-92 jaar kunnen zich inschrijven op de website
www.wkwiezen.be..
g. Vredescentrum wil in het kader van 70 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog heel graag weten wat
jongeren vandaag van vrede vinden. Ze gaan samen met nog andere organisaties op zoek naar jong
podiumtalent dat op 8 mei 2015 de line-up vormt van de grote vredesviering in het steen (Antwerpen). Ze
zijn op zoek naar podiumkunstenaars: performers, woordartiesten, dichters, muzikanten, … Iedereen
tussen 16 en en 30 jaar kan zich inschrijven. Inschrijven kan tot uiterlijk 20 april en de auditie gaat door op
26 april. Meer informatie op: http://www.vredescentrum.be/thema/de-kijker/oproep-de-overgave-0
10. Varia
- Er werd een lijst doorgegeven waar jullie het startmoment van 2015 op kunnen noteren. De dienst
preventie zou deze momenten graag willen weten om deze te communiceren naar kwetsbare kinderen en
jongeren.
- Er wordt aan de jeugdverenigingen van Noorderwijk en Morkhoven gevraagd of ze onze vraag voor het
huren van de locatie al hebben kunnen bekijken? Voor de eerste twee weken: 20-24 en 27-31 juli zouden
we in de lokalen van Chiro Morkhoven kunnen verblijven. We zijn dus nog op zoek naar een lokaal voor
de overige twee weken: 10-14 en 24-28 augustus.
- Jeugdhuis 10R20 is op zoek naar leden.
- Er is een metalen poort in Noorderwijk als je van het school naar het sportveldje gaat (het vroegere
zwembad). Er wordt aangehaald door Chiro Noorderwijk dat deze poort niet veilig is en af en toe omvalt.
Zij gebruiken deze poort niet maar willen het toch melden. Kaat gaat nagaan van wie deze poort is en wie
hier verantwoordelijk voor is.

Volgende AV-vergadering: donderdag 26 maart

Jeugdraad
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