VERSLAG – Algemene vergadering – 27 oktober 2016
Aanwezig:

ASH Polaris (Tom Olyslaegers) Chiro Morkhoven (Soetkin Doncker, Lore De Vries, Machteld Herman)
Chirojongens Noorderwijk (Cis Druyts, Jef Krieckemans) Chiromeisjes Noorderwijk (Jannis smeyers, Marieke
Vleminckx) Gidsen 2e Kempen (Paulien Huyskens, Nina Desmedt) KLJ Noorderwijk (Jill Schellens, Marieke
vervoort) Scouts de Buecken (Ruben Geerts, Midas Wouters) Scouts 5e & 12e Kempen (Sven Mols)
Zonnemeisjes - Zonneknapen (Anke Maes, Hannah Van Wymeersch) JC 2200 (Kimberly Bruyninckx), Lina
Cambré (voorzitter), Teresa Van Grieken (voorzitter), Jorien Tops (DB-lid), Lyna Tops (DB-lid), Simon Vantomme
(Coördinator sport, jeugd & internationale samenwerking), Jan Bertels (schepen), Sofie Roofthooft, Jeugd Rode
Kruis

Afwezig:

KSA Herentals, Theaterling, Jill Van Asbroeck (DB-lid), EJV ChristenJeugd Herentals, Leerlingenraad TIS, Bravo
VZW,

Verontschuldigd:

1. Opmerkingen vorig verslag
Geen opmerkingen.
2. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld. Alle verenigingen controleren hun gegevens en geven nieuwe
gegevens door.
Aan alle aanwezigheden wordt de vraag gesteld:"Wat betekend voor jouw de jeugdraad?".
Alle verenigingen duiden 3 personen aan als vaste afgevaardigden voor de jeugdraad. Het dagelijks bestuur
van de jeugdraad verwacht dat elke vergadering één van deze drie personen aanwezig is.
3. Brieven en adviezen
Terugkoppeling:
Het jeugdcentrum 2200 is goedgekeurd als erkende jeugdwerkvorm. Zij vallen onder de categorie
'jeugdhuizen' en krijgen dit jaar een startsubsidie van € 250. Hierdoor stijgt eenmalig het totale bedrag van
werkingsubsidies om te verdelen onder de verenigingen.
Gevraagd advies:
Het advies over gebruik van zaal 't Hof van 16 december 2015 werd door het college van burgemeester en
schepenen waargenomen. Zaal 't Hof is de enige fuifzaal in Herentals en daardoor overboekt. Het is de taak
van de stad om alle verenigingen hier een plekje in te geven. Dit is een puzzel die moeilijk te maken valt.
Theater Spektakel doet twee voorstellingen per jaar waarbij zij x-aantal weekend 't Hof hebben. Daarnaast
hebben de jeugdverenigingen hun geblokkeerde fuifweekends.
Mijn gedacht: /
4. A. Olé JeeBeePee
a. (Nieuwe) groepsleiding 2016-2017: Simon geeft de lijst nogmaals door en vraagt aan de verenigingen om
de gegevens bij te vullen indien onvolledig.
b. Kampsubsidie: De kampsubsidies werden goedgekeurd. Verenigingen die deze hebben aangevraagd
hebben een brief ontvangen.
c. Vormingssubsidie: De vormingssubsidies werden goedgekeurd. (Hoofd)animatoren die een subsidie
hebben aangevraagd ontvangen binnenkort een brief.
d. Werkingssubsidie: deze subsidieaanvraag moet ten laatste op 31 oktober bij de jeugddienst toekomen.
Dit dient persoonlijk, schriftelijk en/of op usb afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs. De
documenten per mail worden niet aanvaard. Reglementen en invulformulieren zijn terug te vinden op:
https://www.herentals.be/werkingssubsidie-jeugd.
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e.

Stemming DB: De algemene vergadering keurt de huidige samenstelling van het dagelijks bestuur goed.
De leden van het dagelijks bestuurd zijn; Teresa Van Grieken (voorzitster), Lina Cambré (voorzitster), Lyna
Tops, Jorien Tops, Kimberly Bruyninckx en Jill Van Asbroeck.

5. Nieuws van de stad
a. Vragen van/aan de schepen:
a. De schepen benadrukt nogmaals dat het belangrijk is om een evenement tijdig aan te vragen.
Een uitzondering tot 95 dB is altijd moeilijk, indien het evenement niet tijdig is aangevraagd
komt er een moment waarop het schepencollege deze uitzondering niet toestaat.
b. De schepen vraagt aan de verenigingen om gebruik te blijven maken van de geblokkeerde
fuifweekends. Probeer ze als vereniging volledig in te vullen met jeugdactiviteiten.
c. Er staan enkele grote projecten op de agenda waar de jeugdverenigingen uit de buurt best
eens een kijkje naar nemen. Dit zijn de plannen voor;
Schoolstraat
Servaes Daemsstraat
Markgraevestraat
Greesbos
Begijnhofpark.
6. Nieuws van de jeugdraad
a. Evaluatie dag van de jeugdbeweging: Tijdens de DVDJB was er veel volk aanwezig, zowel op het ontbijt als
in het Jeugdcentrum. Het spel had minder jongeren. De jeugdraad vindt het belangrijk dat de focus op het
ontbijt behouden blijft. Het blijft DAG van de jeugdbeweging en het draait voor een groot deel rond de
leden.
7. Werkgroepen
a.
b.

Werkgroep skaten: Maandag 24 oktober werd een infoavond georganiseerd. Er waren veel nieuwe, jonge,
gezichten en de participatie was goed.
Werkgroep FHJ: De vzw wordt ontbonden. Deze vergadering vindt plaats op maandag 21 november om
20.00 uur. Wie lid is van de vzw wordt uitgenodigd voor een laatste algemene vergadering om dit af te
ronden.

8. Activiteiten
Jeugdraad:
a.

b.

Halloweenwandeling 2016: De jeugdraad ondersteund de Halloweenwandeling van de jeugdraad met een
drank en eetstandje. Inschrijven voor de wandeling zelf is niet meer mogelijk, deze is uitverkocht.
Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie
Wat
18/11/2016
JC 2200
2night
11/11/2016
JC 2200
80's night + 80's cantus
19/11/2016
Scouts 5e & 12e
Jin to the beat
4-6/11/2016
Chiro Noorderwijk
50 jaar Chiro Noorderwijk
28/10/2016
JC 2200
Halloween night
25/11/2016
JC 2200
Duvel Night
29-30/11/2016 KSA
Bierfeesten
3/12/2016
Chiro Morkhoven
Fifa toernooi
16/12/2016
KLJ
Kerstmartk
26/12/2016
KLJ
Kerstkeet
31/12/2016
KLJ
Nieuwjaarszangertjes Chocomelk actie
31/12/2016
Chiro Morkhoven
Nieuwjaarszangertjes
3/12/2016
Zonnemeisjes Wafels en chocomelk voor
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Waar
JC 2200
JC 2200
't Hof
Lokalen Chiro Noorderwijk
JC 2200
JC 2200
't Hof
Chirolokalen
Parking bib NDW
Aan de bib
Aan de bib

Grote Markt
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28/10/2016
4/11/2016
24/12/2016
4/11/2016
11/12/2016
12/12/2016
29/10/2016
16/12/2016
21/12/2016

Zonneknapen
Scouts De Buecken
Scouts De Buecken
Scouts De Buecken
Scouts 5e & 12e
Scouts 5e & 12e
Scouts De Buecken
Chiro NDW
Chiromeisjes NDW
Chiromeisjes NDW

rodeneuzendag
Croquedag
Jin Café
Nachtmis
BT - Highland
Kerstmarkt
OLDIE
Chirock
Kerstmarkt
Kerstkeet

Eigen lokalen
Eigen lokalen
Eigen Lokalen

Oud zwembad
Parking bib NDW
Bib NDW

9. Inbox
Fuifbus oud op nieuw: Verenigingen die op 31 december een openbare fuif organiseren geven dit best
door aan de jeugddienst. Zij worden dan opgenomen in de busronde. Er is geen vereniging die
momenteel iets organiseer.
Omzendbrief departement: Er bestaat een kans dat jeugdverenigingen gevraagd worden om samen te
werken in een lokale veiligheidscel. Volgens de schepen wordt deze vraag niet gesteld vanuit onze lokale
veiligheidscel.
Basket zoekt volk om de oudejaarsfuif over te nemen: Omdat deze organisatie te veel wordt vraagt de
Basketbalclub om de fuif jaar om jaar te organiseren met een jeugdvereniging. Wie graag elke 2 jaar deze
fuif organiseert neemt best contact op met 0473 83 33 62.

a.

b.

c.

10. Varia
a. Kampvervoer, evaluatie: Enkele verenigingen hebben problemen gehad met het kampvervoer. Om
duidelijke richtlijnen af te spreken met de stedelijke werkplaats vraagt de jeugddienst om alle problemen
per mail door te sturen naar jeugddienst@herentals.be. Zo worden deze problemen volgend jaar
vermeden.
b.

Open kalender 't Hof: De kalender van 't Hof blijft een evenwichtsoefening. In 2019 is de nieuwe
kunstencampus af. Momenteel probeert het stadsbestuur het Kamertheater onder te brengen in de
nieuwe kunstencampus zodat 't Hof minder belast wordt. Het cultuurcentrum is bezig met een project om
een open kalender te implementeren. Dit systeem zou meer transparantie bieden naar de gebruikers. De
jeugdverenigingen geven aan dat ze elkaar kapot concurreren door 3 weekends na elkaar fuiven te geven
in't Hof. Ze zien deze data liever gespreid. Binnenkort wordt het schema van de voorbije twee jaar
getoond om aan te geven dat het geen eenvoudige puzzel is en op zoek te gaan naar een betere oplossing.

c.

Gebruik tapkraan 't Hof: De tapkraan is recent vernieuwd maar is niet gemaakt voor een volle fuifzaal. De
capaciteit hiervoor is te laag. De jeugddienst meldt dit aan het cultuurcentrum, zij zijn de beheerder.

d.

Opmaak facebookgroep: Er wordt een facebookgroep opgericht voor alle afgevaardigden van de
jeugdraad.

e.

Cinema Moove? De derde wereldraad is nog steeds vragende partij om in augustus Cinema Moove te
organiseren bij een jeugdvereniging. Zodra de facebookgroep bestaat wordt hier alle informatie
doorgegeven zodat de verenigingen dit nogmaals op hun leidingskring kunnen brengen.

f.

Plakbeleid en toegankelijkheid jeugddienst: De jeugddienst verhuist in 2017 naar sporthal de Vossenberg.
Op dit moment bekijkt de jeugddienst om op maandag avond reeds te verhuizen naar sporthal VB. Ook
het binnenbrengen van affiches zou dan gebeuren op de sportdienst, 7 op 7 binnen de openingsuren. De
jeugdverenigingen vinden dit positief.
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g.

Scouts 5e & 12e kempen halen aan dat ze problemen hebben met parkeergelegenheid aan hun lokalen. Ze
mogen van de petanqueclub het petanqueveld niet meer gebruiken als parkeerplek. De jeugdraad
adviseert de scouts om in dialoog te gaan met de petanque club en een oplossing te zoeken.
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