VERSLAG – Algemene vergadering – 29 januari 2015
Aanwezig:

Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Lotte Van De Sande (Chiro Morkhoven), Chirojongens Noorderwijk, Lien
Verwimp (Chiromeisjes Noorderwijk), Caroline Bries (Chiromeisjes Noorderwijk), Rachel Baveco (EJV
e
e
Christenjeugd Herentals), Jorien Tops (gidsen 2 Kempen), Lyna Tops (gidsen 2 Kempen), Roel Verreth
(jeugdhuis 10R20), Steff Faes (jeugdhuis 10R20), Yannick Van de Wouwer (jeugdhuis 10R20), KLJ Noorderwijk,
Nick Spiessens (scouts de Buecken), Teresa Van Grieken (Zonnemeisjes-Zonneknapen), Olivier Van Dyck (Bravo
vzw), Lina Cambré (voorzitter jeugdraad), Jasper Meulemans (voorzitter jeugdraad), Kaat Peeters
(jeugdconsulent), Jan Bertels (schepen van jeugd),

Afwezig:

Jeugd Rode Kruis, Theaterling, Leerlingenraad TIS, BCP De Klink

Verontschuldigd:

0. Opmerkingen vorig verslag
/
1. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.
Kennismakingsrondje.
2. Brieven en adviezen
Terugkoppeling:
- Dossier arkades vzw: er wordt bekeken of ze in aanmerking kunnen komen bij de cultuurraad. Arkades
vzw dient daarvoor nog een dossier in te vullen.
- Subsidie 2014: initieel kregen we een subsidie van 95.167,52 euro. Na de besparingen krijgen we voor
2014 94.483,78 euro. Dit is een verschil van 683,74 euro. Dit jaar gaat de subsidie omlaag naar 83.996,98
euro.
Gevraagd advies:
- Scouts de Buecken vroegen of ze terug een erkenning moeten aanvragen. De leden van de jeugdraad
hebben beslist dat dit niet nodig is omdat scouts 1ste en scouts 8ste kempen voor de fusie ook erkend
waren. De erkenning loopt gewoon door voor de gefusioneerde scoutsgroep: scouts de Buecken.
De leden van de jeugdraad stemmen unaniem voor een positief advies.
-

Jeugdraad

De leden van de jeugdraad wensen een transparante werking voor het gebruik van zaal ’t Hof. Ten eerste
wenst de jeugdraad dat de agenda van zaal ’t Hof zichtbaar wordt gemaakt zodat alle verenigingen op
voorhand weten welke data beschikbaar zijn. Zaal ’t Hof is een veel gevraagde locatie voor fuiven en
andere evenementen en activiteiten. Wanneer jeugdverenigingen deze zaal willen reserveren (buiten de
geblokkeerde fuifweekends om), kunnen ze hiervoor terecht bij het cultuurcentrum. Ze worden dan vaak
geconfronteerd met het feit dat de datum die zij willen reserveren niet meer vrij is. Ze moeten dan hun
medeleiding opnieuw contacteren om een andere datum te zoeken, die dan soms ook bezet is. Het duurt
dus lang voordat er iets kan worden afgesproken omdat er telkens bij ’t Schaliken moet gecheckt worden
of een datum nog vrij is of niet, om dan nadien weer bij de vereniging na te vragen of de nieuwe datum
voor hen geschikt is. Het zou veel handiger zijn als de agenda digitaal raadpleegbaar is en als ze zelf
digitaal opties kunnen aanduiden. Dit zou enkel een beperkt aantal dagen per vereniging mogelijk zijn en
eveneens maximum een jaar op voorhand. De jeugdraad is daarom vragende partij om de agenda digitaal
te plaatsen met de mogelijkheid om een optie te nemen.
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Ten tweede halen de leden van de jeugdraad aan dat ze graag hebben dat er uren bij reserveringen
worden ingegeven. Het is al voorgevallen dat een vrijdag was gereserveerd voor Theaterspektakel maar
dat, na contact met hen, bleek dat ze enkel in de namiddag een repetitie hadden. Op zo’n dagen is het
dus ook mogelijk om ’s avonds zaal ’t Hof te huren om bijvoorbeeld een fuif te geven.
De jeugdraad is daarom vragende partij om bij de reservaties tijdsstippen te noteren.
Ten derde willen ze dat er een plaatsbeschrijving voor en na de activiteit wordt gedaan wanneer er
meerdere activiteiten op een weekend gepland zijn in zaal ’t Hof. Hierdoor ontstaat er geen
onduidelijkheid over welke gebruiker wat heeft kapot gemaakt. De jeugdverenigingen willen bij het
overhandigen en afgeven van de sleutel samen met een medewerker van de stad Herentals de zaal
rondgaan met een checklist die achteraf door beide partijen wordt ondertekend. Op dit formulier kunnen
er zaken genoteerd worden die niet in orde of stuk waren.
De huidige werkwijze van het cultuurcentrum met de foto’s, is geen waterdicht systeem, vinden de leden
van de jeugdraad. De jeugdverenigingen hopen dat er met een plaatsbeschrijving geen verkeerde boetes
worden gegeven. Voor deze plaatsbeschrijving kan er op voorhand een uur worden afgesproken.
De leden halen aan dat ze niet verwachten dat dit elk weekend gebeurt maar wensen dit wel wanneer er
meerdere activiteiten op een weekend zijn gepland in zaal ’t Hof.
De jeugdraad is daarom vragende partij om een plaatsbeschrijving te doen tijdens drukke weekends.
De leden van de jeugdraad stemmen unaniem voor een positief advies.
3. A. Olé JeeBeePee
a.
Werkingssubsidies 2014 werden uitbetaald en jullie hebben hierover een brief gekregen.
b.
Terugblik kerstvakantie: De Grabbelpas was een succes en er waren 269 deelnemers.
c.
Data vakantiewerkingen zomer 2015 zijn bekend: http://jeugddienstherentals.be/plan-alvast-uwzomervakantie. De animatoren van vorig jaar hebben een mail ontvangen met de begeleidende brief en
het antwoordformulier. De deadline om het antwoordformulier en de gevraagde bewijzen ons te
bezorgen is 1 maart. Meer informatie is terug te vinden op volgende link:
http://www.jeugddienstherentals.be/animatoren-en-vrijwilligers. De animatoren krijgen ten laatste begin
april iets te horen over welke weken ze tewerk gesteld zijn.
Er zijn verschillende wijzigingen aan speelpleinwerking De Sjallekes. De 4-jarigen zijn tijdens drie weken
welkom op de Sjallekes, dit wordt de roze groep. De animatoren die de vorming voor de zomervakantie
volgen, krijgen bij de toewijzing het jaar erop een extra punt en je kunt jezelf opgeven als back-up.
d.
Attesten fiscale aftrekbaarheid worden uitgedeeld.
e.
Buitenspeeldag gaat door op woensdag 1 april in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. We zijn nog op
zoek naar vrijwilligers om de activiteiten in Morkhoven en Herentals te begeleiden.
De verenigingen die bij goed weer graag een drankstandje willen plaatsen op de verschillende locaties,
mogen dit doet. Het is de bedoeling dat jullie zelf verantwoordelijk zijn voor alles (koelwagen, vrijwilligers,
opstellen, opruimen,…).
f.
Aanvraag kampvervoer: de deadline is 1 maart. We vragen om het formulier online in te vullen en
ondertekend binnen te brengen of door te sturen. De geschatte waarde van het materiaal moet ook
worden meegegeven. Het reglement kunnen jullie raadplegen op:
http://jeugddienstherentals.be/sites/default/files/files/documents/jeugd/Reglement_kampsubsidie.pdf
Er wordt geen vervoer door de stad Herentals voorzien op weekenddagen en feestdagen. Dit vervoer
moeten de verenigingen zelf regelen en hiervoor kan er een subsidie aangevraagd worden, zie reglement.
4. Nieuws van de stad
a. In het meerjarenplan is de uitbreiding en vernieuwing van de speelterreinen opgenomen. Het bestek komt
op 3/2 voor de gemeenteraad. Het speelterrein van het Netepark wordt ook uitgebreid en vernieuwd.
b. De stad gaat de gebouwen aan de Molenvest, waar vroeger Belgacom was, kopen om de academies in
onder te brengen. Dit project zal binnen enkele jaren starten. Er moet worden bekeken welke bestemming
de huidige gebouwen van de academies gaan krijgen aan de hand van welke stadsontwikkeling het
Jeugdraad
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c.

d.

e.

stadsbestuur gaat doorvoeren. De vraag of er eventueel plaats is voor jeugdlokalen zal ook worden
bekeken. De jeugdraad kwam al met de vraag of er ook ruimte is voor een fuifzaal maar dit is geen
mogelijke piste.
Het ontwerpbureau is gestart met de studie van het binnengebied ’t Schalliken waar het skatepark een
deel van uitmaakt. De werkgroep gaat met het ontwerpbureau op 5 maart rond tafel zitten. De wensen
van de skaters en het verslag van de vorige vergadering is aan het ontwerpbureau meegegeven.
Er is een aanvraag binnengekomen voor de spiegelfeesten op de grote markt. Er is beslist om geen 4
dagen lang een afwijking van de geluidsnorm toe te staan. Er is een gelijke behandeling met activiteiten
van andere verenigingen.
De schepen vraagt aan de jeugdverenigingen om tijdig jullie evenementen aan te vragen zodat jullie in
orde zijn. Wanneer er klachten of problemen optreden bij evenementen die niet zijn aangevraagd, kan de
schepen jullie moeilijk verdedigen.

5. Nieuws van de jeugdraad
a. De jeugdraad vindt geen vullingen voor de condoomautomaat die momenteel aan het gebouw van de
jeugddienst hangt. Het dagelijks bestuur gaat op zoek naar een nieuwe automaat waar er ook vullingen
voor te verkrijgen zijn.
6. Werkgroepen
f. Parkrock: de volgende parkrockvergadering gaat door op 9 februari om 19.05 uur. Er wordt een oproep
gedaan voor helpers: voor de opbouw, afbraak, tap (= ook bandjes uitdelen aan de inkom: 2 personen),
catering (scouts 1e Kempen) en backstage. De winst van de drank wordt verdeeld. Brahim en Boy code
komen op Parkrock optreden. De andere groepen worden tijdens het evenement Lokale Helden gekozen.
g. Lokale Helden op 30 april: willen jullie de oproep verspreiden onder jullie leden? Het persbericht vind je
terug via volgende link: http://www.schaliken.be/nieuws/grijp-die-podiumkans
7. Activiteiten
a. Jeugdraad: Terugblik nieuwjaarszangers: Er waren veel kinderen naar de stand gekomen en alles was
uitverkocht. Volgend jaar wil de jeugdraad van 10-13 uur wafels uitdelen omdat de winkels pas open zijn
om 10 uur en de kinderen ook dan pas naar het stadscentrum komen zingen. Bedankt aan de helpers!
b. Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie
Wat
Waar
31/01
Jeugdhuis 10R20
Bassooka
Jeugdhuis 10R20
07/02
Jeugdhuis 10R20
Tenacious D Tribute Night
De Box 10R20
14/02
Gidsen 2de Kempen
Jinstagram
’t Hof
21/02
Jeugdhuis 10R20
Halve liter fuif
Jeugdhuis 10R20
21/02
Chiro Noorderwijk
Chirofuif
Sporthal Noorderwijk
22/02
Scouts 5de & 12de
Spaghettigdag
Voorzienigheid
27/02
Vzw Bravo
La Noche
‘t Hof
28/02
Scouts De Buecken
Croqueslag
Scouts De Buecken
06/03
Scouts De Buecken
Quiz De Buecken
‘t Hof
06/03
KLJ Noorderwijk
Bierfeesten
KLJ Noorderwijk
07/03
Gidsen 2de Kempen
Kinderfuif 18-20.30 uur
‘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
20/03
ASH Polaris
Zonsverduistering
Grote Markt + lakenhal
27-28/03
ASH Polaris
Sterrekijkdagen
Fundatiehuis
8. Inbox
a.
Van 6 februari tot 13 febuari is het de week tegen pesten. http://www.kieskleurtegenpesten.be/vlaamseweek-tegen-pesten. Jullie maken kans op prijzen van 500 tot 2.500 euro wanneer jullie een goed
antipestbeleid hebben. Jullie kunnen jullie hiervoor inschrijven via de website.
b.
Veiligopstap.be is een website waar er tips worden gegeven voor leiding wanneer jullie op stap gaan. Je
kan er ook het ‘veilig op stap’-spel spelen.
Jeugdraad
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c.
d.
e.
f.

Vives organiseert in de krokusvakantie een animatorcursus in het recreatie- en natuurpark Keiheuvel in
Balen. Meer informatie: www.vives-vzw.be
VDS organiseert in de vakanties animatorcursussen: www.speelplein.net
T-event is een organisatie die tenten verhuurt aan onder andere jeugdverenigingen. Meer informatie op
www.patrouilletent.be
Baldassari Foods n.v. is een organisatie dat pizza en pasta’s verkoopt die jullie kunnen verder verkopen
tegen winst. Ze verkopen pizza en pasta tegen volgende prijzen: 2,25 euro voor pastagerechten en pizza’s
van 25cm en 3,60 euro voor pizza’s van 30cm. Contactgegevens vind je terug op:
http://www.baldassaripasta.be/

9. Varia
- Op 4 april gaat Lose Control door in Herenhout. Er wordt een fuifbus ingelegd die naar Noorderwijk (kerk,
ring) en Morkhoven (morkhovensesteenweg 153) rijdt.
- Vraag aan jeugdverenigingen in Noorderwijk en Morkhoven: kan de stad jullie locatie huren tijdens
volgende weken: 20-24 juli (20 & 21 niet), 27-31 juli, 10-14 augustus en 24-28 augustus. Er is nog geen
reactie gekomen op de mail die we hebben verstuurd, vandaar deze vraag.
- Oproep Rode Kruis Herentals: Voor onze nationale stickeractie vanaf donderdag 23 april tot zaterdag 25
april willen we maar al te graag weer een beroep doen op de Herentalse Jeugdverenigingen.
We geven de jeugdverenigingen van Herentals de kans om samen met ons op donderdag, vrijdag en
zaterdag de veel verkochte rodekruissticker aan de man te brengen.
Per verkochte sticker door een jeugdmedewerker schenken wij €1 aan zijn vereniging. Je kan hier dus een
serieus centje verdienen door massaal met ons te gaan verkopen.
Meld je zo snel mogelijk aan op volgend e-mail adres vorming@herentals.rodekruis.be , of neem contact
op met onze verantwoordelijke Communicatie en Werving: Mr Josè Garcia op het nr. 014 23 75 40 of
pr@herentals.rodekruis.be.
- Vorming zomerwerkingen: optie 16 mei Tumult

Volgende AV-vergadering: donderdag 26 februari

Jeugdraad
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