VERSLAG – Algemene Vergadering – 26 november 2015
Aanwezig:

Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Lore De Vries (Chiro Morkhoven), Soetkin De Doncker (Chiro Morkhoven), Jef
Renders (Chirojongens Noorderwijk), Pieter De Krock (Chirojongens Noorderwijk), Lien Verwimp (Chiromeisjes
Noorderwijk), Lene Van Hove (Chiromeisjes Noorderwijk), Lies Vervoort (KLJ Noorderwijk), Jill Schellens (KLJ
Noorderwijk), Maarten Maes (KSA), Glen Vangeel (Scouts De Buecken), Roel Verreth (Jeugdhuis 10R20), Sven
de
de
Mols (scouts 5 &12 ), Joren De Becker (Jeugdcentrum), Kimberly Bruyninckx (Jeugdcentrum),Teresa Van
e
Grieken (Zonnemeisjes-Zonneknapen), Lina Cambré (voorzitter- KSA), Jorien Tops (DB-lid), Lyna Tops (Gidsen 2
Kempen), Kaat Peeters (jeugdconsulent), Jan Bertels (schepen van jeugd)

Afwezig:

BCP De Klink, EJV Christenjeugd Herentals, Theaterling, Jeugd Rode Kruis, Leerlingenraad TIS, Bravo vzw

Verontschuldigd:

/

1. Opmerkingen vorig verslag
/
2. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.
Kennismakingsrondje.
3. Brieven en adviezen
Terugkoppeling: /
Gevraagd advies:
FHJ:
a. Op maandag 3 november is het voorstel van reglement nieuwbouw doorgestuurd naar de jeugdraad, de
groepsleiders en de leden van de werkgroep FHJ. Jullie kregen tot maandag 16 november de tijd om
opmerkingen/aanvullingen door te mailen. Er zijn niet veel reacties binnengekomen dus er wordt op
het huidige reglement gestemd. De andere reglementen; reglement subsidie jeugdinfrastructuur en het
reglement subsidie brandveiligheid jeugdlokalen, worden ook ter goedkeuring voorgelegd.
De leden van de jeugdraad vinden het positief dat de subsidiereglementen van de vroegere vzw
worden behouden en toegepast door het college van burgemeester en schepenen.
De jeugdraad gaat akkoord dat de nieuwe werkgroep Fonds Herentalse Jeugdlokalen de aanvragen
bestudeert.
De jeugdraad vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in een veilig jeugdlokaal kunnen spelen.
De jeugdraad gaat akkoord met het nieuwe reglement voor nieuwbouw jeugdverenigingen.
De jeugdraad adviseert dit advies unaniem positief.
b.

Aanvraag KSA container: de werkgroep Fonds Herentalse Jeugdlokalen heeft de aankoop van een
nieuwe container voor KSA goedgekeurd. Deze container dient als opslagruimte voor hun materiaal.
Het reglement stelt dat de jeugdvereniging binnen twee maand na goedkeuring moet kunnen aantonen
dat de aanvragen voor administratieve goedkeuring zijn ingediend. De KSA vraagt of ze de container pas
in de zomer kunnen aankopen zodat ze geen extra staanplaats moeten zoeken voor deze nieuwe
container.
De jeugdraad gaat unaniem akkoord met het uitstel van de aankoop tot de zomer.
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Mijn gedacht:
De jeugdraad heeft besloten om zelf een advies te formuleren over het gebruik van zaal ’t Hof.
De jeugdraad haalt aan dat de nood aan fuifruimte voor jongeren nog steeds aanwezig is. De
geblokkeerde fuifweekends zijn een goed initiatief maar zorgen ervoor dat er het ene weekend veel
fuiven zijn en het andere weekend geen. Er is geen spreiding bij de activiteiten voor jeugd en dat
vinden ze zeer spijtig.
Vervolgens geven de leden van de jeugdraad mee dat de grote zaal en de tuinzaal vaak leeg staat
doordat er voorstellingen worden georganiseerd in de kamertheaterzaal. Dit zou enkele weekends
per jaar zijn waarop er geen fuif, quiz of andere activiteit georganiseerd kan worden. De jeugdraad
geeft aan dat er een cultuurcentrum is voor theatervoorstellingen.
De leden van de jeugdraad merken dat reservaties al meer dan een jaar op voorhand vastliggen. Dit
strookt niet met het reglement. Bovendien zijn er andere gebruikers, van Theaterspektakel, die de
zaal betreden wanneer de jeugdverenigingen deze hebben gehuurd. Dit zou niet mogen.
De jeugdraad haalt al jarenlang het probleem met zaal ’t Hof aan maar er worden onvoldoende
oplossingen aangereikt. De vraag naar het gebruik van zaal ’t Hof is groter dan ooit door het
wegvallen van enkele zalen. Wil het stadsbestuur in zijn jeugd investeren, moet het snel actie
ondernemen.
De jeugdraad adviseert dit advies unaniem positief.
4. A. Olé JeeBeePee
a. Terugblik Grabbelpas herfstvakantie: Er moesten twee activiteiten geannuleerd worden wegens te weinig
inschrijvingen. De bezettingsgraad was 62,72%.
b. Werkingssubsidie: de jeugddienst is bezig met de verwerking van de dossiers. Hou jullie mail in het oog
want we vragen soms nog extra documenten op die ontbreken. De dossiers zijn niet altijd even volledig of
correct. Enkele opmerkingen waar jullie volgend jaar rekening mee kunnen houden:
• Het werkjaar loopt van september van het vorige jaar tot en met augustus van het huidig jaar,
documenten vroeger of later dan deze periode tellen niet mee.
• Indien het jaartal niet wordt vermeld, bv bij een vergaderverslag, kan het verslag niet worden
meegeteld. Wij weten niet altijd wanneer jullie vergaderen en dus of de datum klopt.
• Een gestructureerde aanvraag met alle bewijzen netjes bij elkaar zorgt ervoor dat we het dossier
snel kunnen nakijken en alle punten geteld kunnen worden. Sommige verenigingen verliezen veel
punten doordat er voor ons zaken niet duidelijk zijn, soms ook nog na een verduidelijking.
• Geen bewijzen zijn geen punten. Indien er via Facebook activiteiten worden verspreid, moet dit
ook bewezen worden, een print screen volstaat.
c. Geblokkeerde fuifweekends: op 31 mei verloopt de deadline voor de weekends van het najaar 2016. Hier
is een overzicht van de data:
3de weekend september
Vrijdag 16/09/2016
Jeugdcentrum

1ste weekend november

Zaterdag 17/09/2016

Jeugdcentrum

Vrijdag 04/11/2016

AC Herentals + Gidsen 2de
Kempen
Gidsen 2de Kempen

Zaterdag 05/11/2016
3de weekend november

Vrijdag 18/11/2016
Zaterdag 19/11/2016

Scouts 5de en 12de

De jeugdverenigingen moeten de zaal zelf nog reserveren bij het cultuurcentrum.
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AC Herentals vraagt of het mogelijk is om nu al met zekerheid te weten of ze op vrijdag 01/11/2016, in
een geblokkeerd fuifweekend, hun jaarlijkse fuif kunnen organiseren. Gidsen 2de Kempen hebben op
vrijdag de zaal niet nodig omdat ze op zaterdag en zondag hun mosselfeest willen organiseren.
De jeugdraad heeft de vraag van AC Herentals besproken en is geen voorstander om op voorhand een
datum vast te leggen omdat de jeugdverenigingen zelf ook tot 31 mei op bevestiging moeten wachten. De
leden van de jeugdraad vroegen zich af hoe het komt dat AC Herentals een datum wil in een geblokkeerd
fuifweekend en blijkbaar zijn er geen andere mogelijkheden meer rond die periode.
De jeugdraad begrijpt de vraag van AC Herentals en doet een stemming over de vastlegging van de datum
voor AC Herentals. Deze stemming is uitzonderlijk en niet voor herhaling vatbaar. Er wordt het advies
gegeven om volgend jaar tijdig een datum te reserveren buiten de geblokkeerde fuifweekends indien je al
een jaar op voorhand een bevestiging wil hebben. Bij de geblokkeerde fuifweekends is de regel dat 31 mei
de deadline is voor weekends in het najaar en 31 september voor weekends in het voorjaar.
13 leden stemmen voor, 2 leden stemmen tegen, 4 onthoudingen.
5. Nieuws van de stad
a. Eindejaarsbussen: Op 31 december rijdt er weer een eindejaarsbus tussen Herentals en Morkhoven. Het
stadsbestuur en de organisatie van Kiss Me Party in Noorderwijk hebben de eindejaarsbus financieel
mogelijk gemaakt.
b. Budgetwijziging II is goedgekeurd op de GR.
c. Budget 2016: nieuw is de kaderregeling voor de renteloze lening. De andere budgetten voor jeugd blijven
behouden, er is geen afbouw van werkingen. Er is een investeringsprogramma voor het Belgacomgebouw
op de Molenvest waar de Kunstencampus gaat komen.
d. RUP: er loopt een RUP zonevreemde recreatie waarin het lokaal van KLJ Noorderwijk is gelegen. Deze
zone zou geregulariseerd worden. Vervolgens loopt er ook een ruimtelijk planningsproces voor het gebied
waar scouts de Buecken een nieuw jeugdlokaal wensen.
6. Nieuws van de jeugdraad
a. Verkiezing nieuwe voorzitter: de leden van de jeugdraad gaan unaniem akkoord met de verkiezing van de
nieuwe voorzitster Teresa Van Grieken.
b. Stemming van de leden van het DB: de leden van de jeugdraad gaan unaniem akkoord met het nieuwe DB
waarin Lina Cambré, Teresa Van Grieken, Jorien Tops, Lyna Tops en Kaat Peeters als secretaris zetelen.
7. Werkgroepen
a. Werkgroep skaten: Het ontwerp was verkeerd ingetekend in het inplantingsplan waardoor het opnieuw
moet worden getekend.
b. Werkgroep FHJ: zie punt 3.
c. Werkgroep Parkrock Summer Kick-off: De nieuwe naam is Summer Kick-off. Om de zomer goed te starten
wordt er een evenement georganiseerd. Op 25/03/2016 zal er een dj-contest plaats vinden zodat de
werkgroep jonge dj’s kan selecteren om op Summer Kick-off te spelen.
8. Activiteiten
Jeugdraad:
a. EHBO-cursus: de cursisten vonden het een interessante cursus. Zorg ervoor dat jullie de EHBO-attesten
goed bewaren en een kopie/scan ervan bij de werkingssubsidies van 2016 bijvoegen.
b. Nieuwjaarszangers: Er werd gevraagd of de verenigingen eens rondhoren of er mensen zijn die op 31
december in de voormiddag willen helpen bij het uitdelen van drank en het bakken van wafels aan de
Lakenhal tussen 10 en 13 uur. Er wordt jenever voorzien voor de ouders en zij kunnen een vrije gift geven.
Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie
Wat
Waar
28/11/2015
Theaterling
Familiekwis
’t Hof
28/11/2015
Gidsen 2de Kempen
Wintercafé
Lokalen Kleerroos
04/12/2015
Chiro Morkhoven
Kwis
Pc Morkhoven
Jeugdraad
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13/12/2015
13/12/2015
18/12/2015
19/12/2015
20/12/2015
24/12/2015
26/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
09/01/2016
2930/01/2016
05/02/2016
27/02/2016

De Buecken
Scouts 5de&12de
Chiromeisjes
Noorderwijk
Gidsen – zm-zk
10R20
Scouts De Buecken
KLJ Noorderwijk
Chiro Morkhoven
Chirojongens
Noorderwijk
KLJ
KLJ Noorderwijk
JC 2200

Kerstmarkt
Kerstmarkt
Kerstmarkt

Grote Markt
Grote Markt
Chirolokalen

Blizzard
Uitverkoop materiaal
Nachtmis
Kerstkeet
Wafels Nieuwjaarszangers
Nieuwjaarszangers

‘t Hof
10R20
Scoutslokalen
Lokalen KLJ
Lokalen
Bib Noorderwijk

Nieuwjaarszangers
Kerstboomverbranding
Openingsweekend

Lokalen
Lokalen KLJ
JC 2200

Chiro Morkhoven
Chiro Noorderwijk

Aspifuif
Chirofuif

PC Morkhoven
Sporthal Noorderwijk

9. Inbox
a. Triplokaal: 9 december
b. Coulumbier films: je hebt de mogelijkheid om films te huren die je met je leden kan zien in het lokaal.
Meer informatie: coulembierfilms@telenet.be
c. Quondam is op zoek naar extra medewerkers voor tijdens het weekend en de op- en afbraak 0713/05/2016 en 17-22/05/2016. Er wordt een vrijwilligersvergoeding per dag voorzien. Stuur even een
mailtje naar suzanne@quondam.be of bel naar Joël 0479 66 77 01 of Suzanne 0479 66 77 08:
http://www.quondam.be/
10. Varia
a. Doe mee aan de grote verkeersquiz: http://www.degroteverkeersquiz.be/
b. Tijdens het weekend van 23 en 24 april zal er een expo doorgaan over de geschiedenis van de Herentalse
jeugdbewegingen in het dorpshuis van Noorderwijk. Er wordt gevraagd of er leiding of oud-leiding zijn die
mee in een werkgroep willen stappen om deze expo en de fotozoektocht (fietstocht) te organiseren. Op
de erfgoeddag op zondag 24 april willen we de fietstocht laten doorgaan met de mogelijkheid om te
stoppen aan de jeugdlokalen van de Herentalse jeugdbewegingen. Op deze dag zouden jullie een ritueel
kunnen tonen of iets kunnen organiseren om ervoor te zorgen dat de mensen de fotozoektocht maken en
er leuke activiteiten gaande zijn. Zo denken we bijvoorbeeld aan: sjorren (of minisjorren), kampeten
maken op een kampvuur, zingen (bandjes chiro Noorderwijk), spelletjes spelen, verhalen vertellen (De
buecken), knopen maken, dansen (volksdansen), eten proeven (+ adhv de ingrediënten die ze proeven en
ze het gerecht juist hebben, krijgen ze dit gerecht; bv appelstrudel, koeken, pannenkoek,…),… Je mag
mailen naar jeugddienst@herentals.be of lyna_tops@hotmail.com.
c. De derdewereldraad en de dienst ontwikkelingssamenwerking nodigen jullie graag uit op de brunch voor
11.11.11 op 29 november. Je kan je inschrijven via de website van herentals:
http://www.herentals.be/brunch
d. De sociale dienst is vorige jeugdraad langs geweest in verband met maatschappelijk kwetsbare kinderen
en jongeren en heeft jullie informatie gegeven over de subsidies en mogelijke voordelen. Er werd
gevraagd naar het gebruik van het bundeltje.
e. De dienst Internationale Samenwerking en de gezinsbond nodigen je graag uit om de mooie film Holly en
de zwaan te gaan zien op zaterdag 12 december om 14.30 uur in 't Schaliken. Dit is een kinderfilm. ’s
Avonds nodigen de dienst Internationale Samenwerking en de wereldwinkel je uit voor de film Lunchbox
die om 20 uur in ’t Schaliken wordt gespeeld. http://www.schaliken.be/programma/
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