VERSLAG – Algemene Vergadering – 26 mei 2016
Aanwezig:

Machteld Hermans (Chiro Morkhoven), Soetkin De Doncker (Chiro Morkhoven), Maarten Maes (KSA), Joey
de
Goemans (KSA), Rik Cronin (Scouts De Buecken), Glen Vangeel (Scouts De Buecken), Manon Vervloet (Gidsen 2
de
Kempen), Lies Vervoort (KLJ Noorderwijk), Jill Schellens (KLJ Noorderwijk), Pelle Verherstraeten (Scouts 5 &
de
de
de
12 Kempen), Marie Van Ackerbroeck (Scouts 5 & 12 Kempen), Lina Cambré (voorzitter- KSA Jeugdcentrum), Lyna Tops (Db-lid), Kaat Peeters (jeugdconsulent), Jan Bertels (schepen van jeugd), Teresa Van
Grieken (Zonnemeisjes-Zonneknapen & voorzitter

Afwezig:

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

Verontschuldigd:

Chirojongens en -meisjes Noorderwijk, ASH Polaris

1. Opmerkingen vorig verslag
/
2. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.
Kennismakingsrondje.
3. Brieven en adviezen
Terugkoppeling:
- Jaarrekening 2015: de jaarrekening van 2015 komt op de gemeenteraad van 7 juni. Nadien wordt deze
voor een laatste keer doorgestuurd naar de afdeling Jeugd voor de subsidies te ontvangen. Vanaf
volgend jaar zal dit bij in de rapportage en evaluatie van het gemeentefonds zitten.
Gevraagd advies:
Budget 2017: de adviesraden moeten ten laatste dinsdag 30 juni een voorstel indienen voor het budget
van 2017. Tijdens deze jeugdraad werd het meerjarenplan overlopen en hebben de verenigingen
suggesties of opmerkingen kunnen geven over het budget 2017.
De Herentalse jeugdraad heeft de beleidsprioriteiten met de actieplannen voor 2017 bekeken en vindt
het onder andere goed dat er kampsubsidies zijn voor de jeugdverenigingen en dat de kilometerheffing
bij het kampvervoer door het stadsbestuur is opgenomen. Ten eerste kunnen ze door deze
ondersteuning de meeste kosten van het kamp zelf dragen want vervoer is zeer prijzig. Bovendien zijn
er veel uitgaven bij de organisatie van een kamp en zorgen de winsten van de activiteiten tijdens het
jaar voor de financiering ervan. Ten tweede moeten ze door deze ondersteuning geen vervoerskosten
doorrekenen aan de leden en wordt het inschrijvingsgeld niet verhoogd waardoor de meeste leden mee
op kamp kunnen.
De jeugdraad vindt het van belang dat er animatoren met een animatorattest in het jeugdwerk actief
zijn. Daarom is de ondersteuning aan de hand van de vormingssubsidie cruciaal zodat meer jongeren
een attest hebben.
Het jeugdwerk moet betaalbaar blijven, zowel het particulier als het gemeentelijke jeugdwerk, en
daarom vinden de leden van de jeugdraad de democratische prijzen van de gemeentelijke
speelpleinwerkingen zeer goed en vinden ze dat dit moet worden behouden. Door verschillende
ondersteuningen vanuit de stad Herentals kan het particuliere jeugdwerk ook betaalbaar blijven.
De jeugdraad wenst dat de budgetten voor jeugd behouden blijven.
De jeugdraad adviseert dit advies unaniem positief.
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Mijn gedacht: /
4. A. Olé JeeBeePee
a. Begijnhofpark: Er wordt aan de jeugdverenigingen gevraagd om input te geven over de inplanting van een
speelbos in het begijnhofpark.
Vorig jaar werkte het landschapsarchitectenbureau Atelier Parkoer in opdracht van het stadsbestuur een
visie en een ontwerp uit voor het nieuwe Begijnhofpark. Dat is de groene long tussen het Begijnhof, de
Hellekens en de Augustijnenlaan. Bij de opmaak van de plannen mocht de stad rekenen op veel
waardevolle ideeën van geïnteresseerde Herentalsenaren. Jammer genoeg kende het Agentschap voor
Natuur en Bos geen subsidies toe voor het project. De stad zet echter door met de plannen, zij het in een
afgeslankte versie.
De leden van de jeugdraad haalde aan dat het leuk zou zijn om iets te creëren dat lijkt op het blote
voetenpad in Zutendaal. Een kraantje om de handen te wassen en vuilbakken om afval in kwijt te kunnen
is iets dat moet worden meegenomen, zegt de jeugdraad. Als laatste haalt de jeugdraad aan dat een
hoogteparcours ook leuk kan zijn.
b. Geblokkeerde fuifweekends: op 31 mei verloopt de deadline voor de weekends van het najaar. Hier is een
overzicht van de data die aan het cultuurcentrum worden doorgegeven:
Dagen die zijn gereserveerd najaar 2016:
 vrijdag 16/09: jeugdcentrum
 zaterdag 17/09: jeugdcentrum
 vrijdag 04/11: AC Herentals – Tropical blue
• zaterdag 05/11: Gidsen 2de Kempen - mosselfeest
 vrijdag 18/11: jeugdcentrum
• zaterdag 19/11: Jinfuif – scouts 5de & 12de
Geblokkeerde fuifweekends voorjaar 2017: Deadline 30 september 2016
 vrijdag 10/02
 zaterdag 11/02: Gidsen 2de Kempen - jinfuif
 vrijdag 03/03
 zaterdag 04/03: Gidsen - Generation party
 vrijdag 07/04:
 zaterdag 08/04: Scouts 5de & 12de
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
Let er wel op dat de vereniging de zaalreservatie zelf in orde moet brengen bij het cultuurcentrum!
5. Nieuws van de stad
a. Speelstraten: er zijn dit jaar 9 aanvragen voor een speelstraat.
b. Blokken in de bib: De leeszaal van de bibliotheek staat tot en met donderdag 30 juni ter beschikking van
studenten die in alle rust willen studeren. Je kan er terecht op weekdagen van 9.15 uur tot 13 uur. Meld je
tussen 9.15 uur en 9.30 uur aan en zoek een plaatsje uit. Het gebruik van de wifi is gratis.
c. Budgetwijziging I komt op de gemeenteraad van 07/06/2016. Hierop zullen de gelden van de vroegere vzw
Fonds Herentalse Jeugdlokalen worden overgezet naar de budgetten van de stad.
d. De bouwvergunning van het skatepark loopt ten einde, het advies van het college van burgemeester en
schepenen is aan stedenbouw Antwerpen bezorgd. Er waren geen bezwaren.
e. De visvijver in Diependaal is op 29/05/2016 feestelijk geopend. Indien je wilt vissen moet je een visbewijs
aanvragen bij de buurtwerking van Diependaal. Dit is opgenomen in het politiereglement.
https://www.herentals.be/sites/default/files/public/ocmw/raad/HH%20reglement%20visvijver%20Diepen
daal.pdf
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6. Nieuws van de jeugdraad
a.
Dagelijks bestuur jeugdraad 2016-2017: Het huidige werkingsjaar van de jeugdraad zit er bijna op, maar ook
voor werkingsjaar 2016-2017 zijn we nog op zoek naar nieuwe leden van het db, het dagelijks bestuur van
de jeugdraad. Het dagelijkse bestuur komt de week voor de algemene vergadering samen om o.a. de
agenda van de jeugdraad vast te leggen.
7. Werkgroepen
a. Werkgroep Summer Kick Off: Op 25 maart is de DJ Contest Summer Kick Off doorgegaan in het
jeugdcentrum 2200. De publiekswinnaar is Matz&Vlam en de jurywinnaar is Mavalo. Voor Summer Kick
Off zoeken ze nog sjorbalken van 3 meter lang voor driepikkels te maken en tonnen. Daarnaast zijn ze ook
nog op zoek naar kussens, zitzakken en dekentjes. Indien er nog mensen geïnteresseerd zijn om te helpen,
altijd welkom.
Er wordt een oproep gedaan voor helpers: opbouw, afbraak, tap, catering. De winst van de drank en het
eten wordt verdeeld. Volgende verenigingen hebben zich al opgegeven.
Volgens de verdeelsleutel voor de verdeling van de winst die is opgesteld door de werkgroep krijgt men
voor de opbouw en afbraak 5 punten per gewerkt uur per medewerker, voor de tap, toog en catering
krijgt men 4 punten per gewerkt uur, per medewerker (Er is wel een maximum aantal vrijwilligers per shift
+ op voorhand namen doorgeven voor verzekering).

b.

c.

Uren voortoog (6 personen per shift) + tap (4 personen per shift) + catering (4 personen per shift): 13.3022.30 uur.
Shift:
13.30-16.30 chiro Noorderwijk/KLJ Noorderwijk?
16.30-19.30 chiro Noorderwijk tenzij andere jeugdverenigingen zich opgeven
19.30-22.30 chiro Noorderwijk tenzij andere jeugdverenigingen zich opgeven
Uren opbouw + sjorconstructie: donderdag 23 juni 10 uur – 8 personen. Scouts 5e en 12e Kempen
Uren afbraak + sjorconstructie: donderdag 23 juni 22.00 uur 8 personen. Scouts 5e en 12e Kempen
Op 23 mei is de deadline om je vereniging in te schrijven voor te helpen. Nadien zal er nagevraagd worden
bij andere verenigingen.
De afterparty gaat door in het jeugdcentrum. De bonnetjes van Summer Kick Off zullen ook daar gebruikt
kunnen worden.
Er wordt gevraagd om het Facebookevenement en de toekomstige berichten van dit evenement massaal
te delen.
Summer Kick Off: De affiche staat op de Facebookpagina. Er wordt gevraagd om deze te verspreiden via
de Facebookpagina van jullie vereniging.
Er wordt aan de verenigingen gevraagd of ze het aantal en de namen van de helpers ten laatste een week
voor Parkrock kunnen doorgeven zodat wij weten hoeveel mensen en wie we kunnen verwachten.
Werkgroep skaten: Op de Facebookgroep van de skaters staat er een doodle om een datum te prikken
voor een eerste overleg over de inplanting van een nieuw skateterrein op het multifunctioneel terrein.

8. Activiteiten
a. Jeugdraad:
Summer Kick Off: donderdag 23 juni!
b. Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie
Wat
23/06/2016
JC 2200
After party SKO
de
24/06/2016
Gidsen 2 Kempen
Discobal Marginal
24/06/2016
Gidsen 2de Kempen
Gemaskerd bal
08/07/2016
Chiro Noorderwijk
Tribute (openlucht)
10/07/2016
KSA
Movie Night
16/07/2016
Aspijongens Noordewijk United
25/07/2016
JC 2200
Beach party
06/08/2016
KLJ Noorderwijk
KLJ Openluchtfuif
Jeugdraad
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JC 2200
JC 2200
JC 2200
Lokalen chiro NDW
JC 2200
’t Hof
JC 2200
Kruisstraat z/n
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06/08/2016
03/09/2016
23/09/2016
30/09-02/10
23/12/2016

Scouts 5de & 12de
Vroegere 10R20
Vroegere 10R20
Gidsen 2de Kempen
Vroegere 10R20

BT Sound Clash
Liquid
Schuimfuif
75 jaar Gidsen
Winter Kick Off

BT
‘t Hof
Jeugdcentrum 2200
Kleerroos
’t Hof

9. Inbox
a. Het Kempens Karakter bedankt de deelnemers van de erfgoeddag voor hun inzet.
10. Varia
a. Vorige jeugdraad is er meegegeven dat het EHBO materiaal in zaal ’t Hof niet in orde zou zijn. Het
cultuurcentrum heeft laten weten dat ze twee maal per jaar een controle uitvoeren op het EHBO
materiaal van alle locaties. De controle bij zaal ’t Hof zou enkele weken geleden gebeurd zijn en is nog
eens gedaan naar aanleiding van onze vraag. Alles was in orde maar er zou geen schaar in zitten.
b. Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseren jaarlijks Open Kampen. Tijdens deze kampen zijn kinderen uit
kansarme gezinnen, kinderen uit instellingen, asielzoekers etc die niet zijn aangesloten bij een
jeugdbeweging welkom. Het Open Kamp gaat van 4 tot 17 augustus door op de Brink en ze zoeken steeds
leiding. Je Lyna Tops contacteren voor meer informatie: Lyna_tops@hotmail.com

Volgende AV-vergadering: donderdag 29 september
Fijne vakantie!
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