VERSLAG – Algemene Vergadering – 28 januari 2016
Aanwezig:

Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Lore De Vries (Chiro Morkhoven), Soetkin De Doncker (Chiro Morkhoven), Jef
Renders (Chirojongens Noorderwijk), Lien Verwimp (Chiromeisjes Noorderwijk), Lene Van Hove (Chiromeisjes
e
e
Noorderwijk), Manon Vervloet (Gidsen 2 Kempen), Alissa Verwimp (Gidsen 2 Kempen), Maarten Maes (KSA),
Jochen Lefèvre (KSA), Glen Vangeel (Scouts De Buecken), Brent Aerts (Scouts De Buecken), Pelle Verhestraeten
de
de
(scouts 5 &12 ), Teresa Van Grieken (Zonnemeisjes-Zonneknapen & voorzitter), Lina Cambré (voorzitter- KSA e
Jeugdcentrum), Jorien Tops (DB-lid), Lyna Tops (Gidsen 2 Kempen), Kaat Peeters (jeugdconsulent), Jan Bertels
(schepen van jeugd)

Afwezig:

BCP De Klink, EJV Christenjeugd Herentals, KLJ Noorderwijk, 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:
- Advies gebruik zaal ’t Hof: het schepencollege heeft kennis genomen van het advies.
Gevraagd advies: Er werd gevraagd of het mogelijk is om bewegwijzering naar de jeugdlokalen te installeren.
Er zijn regels van het agentschap wegen en verkeer waar we ons aan moeten houden waardoor dit niet
mogelijk is.
Mijn gedacht: /

4. A. Olé JeeBeePee
a. Terugblik Grabbelpas kerstvakantie: Er moesten drie activiteiten geannuleerd worden wegens te weinig
inschrijvingen. De bezettingsgraad was 69,74%. De inschrijvingen van de krokusvakantie lopen vlot.
b. Data vakantiewerkingen zomer 2016 zijn bekend: De animatoren van vorig jaar hebben een mail
ontvangen met de begeleidende brief en de link naar het antwoordformulier:
www.herentals.be/aanwervingsformulier-zomerwerkingen. De deadline om het online formulier en de
gevraagde bewijzen in te dienen is 28 februari. Meer informatie is terug te vinden op volgende link:
http://www.herentals.be/werken-voor-de-jeugddienst. De animatoren krijgen ten laatste begin april iets
te horen over welke weken ze tewerk gesteld zijn.
c. Buitenspeeldag gaat door op woensdag 13 april in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. We zijn nog op
zoek naar vrijwilligers om de activiteiten in Herentals te begeleiden en om te grimeren. Indien je wilt
helpen, mag je dit doorgeven via jeugddienst@herentals.be.
d. Aanvraag kampvervoer: de deadline is 1 maart. We vragen om het formulier online in te vullen via
http://www.herentals.be/aanvraag-kampvervoer. Het reglement kunnen jullie raadplegen op:
http://www.herentals.be/kampsubsidie. 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.
e. Op de jeugdraad van november is er goedgekeurd dat AC Herentals op vrijdag 4 november hun fuif kan
organiseren. Bij de opmerkingen op het aanvraagformulier halen ze de problematiek van zaal ’t Hof aan en
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vragen ze aan de sportraad om een signaal te geven dat zaal ’t Hof druk bevraagd is. Hier wordt een
dossier over opgemaakt en gaat naar het college van burgemeester en schepenen.
5. Nieuws van de stad
a. Jeugdcentrum 2200: de huurovereenkomst is goedgekeurd en gaat in vanaf 1 februari.
b. Er wordt een nieuwe aanbesteding opgemaakt voor nieuwe tafels en stoelen zaal ’t Hof. De vorige tafels
en stoelen voldeden niet.
c. Het advies en de bouwaanvraagprocedure voor de verhoging van de brug over het kanaal richting
Grobbendonk is ingediend. Indien ze van start gaan met de verhoging van de brug, zal er voor 2 maanden
een omleiding zijn.
6. Nieuws van de jeugdraad
/
7. Werkgroepen
a. Werkgroep skaten: Ten laatste op 16/02/2016 wordt de bouwaanvraag ingediend. De jeugdraad wil een
openingsfeest voor het skateterrein organiseren, indien er ideeën zijn of mensen die hierin willen
participeren, dan mag dit gerust.
b. Werkgroep Summer Kickoff: Op 25 maart gaat de DJ Contest Summer Kickoff door in het jeugdcentrum
2200. Voor Summer Kickoff 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).
Uren voortoog + tap + catering: 13.30-22.30 uur.
Uren opbouw: donderdag 23 juni.
Uren afbraak: donderdag 23 juni.
8. Activiteiten
Jeugdraad:
a. Keuring mobiele gasinstallaties: datum zoeken: Er wordt de voorkeur gegeven om in de paasvakantie de
mobiele gasinstallaties te laten keuren. Er wordt een datum en locatie gezocht en deze worden later
gecommuniceerd.
b. Nieuwjaarszangers: Het was heel goed weer tijdens het uitdelen van wafels en chocomelk aan de
Nieuwjaarszangers en alles was zo goed als op. Het was een succes. Bedankt aan alle vrijwilligers!
Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie
Wat
Waar
29Jeugdcentrum 2200
Openingsweekend
Jeugdcentrum 2200
30/01/2016
05/02/2016
DB Jeugdraad
Café jeugdcentrum door jeugdraad
Jeugdcentrum 2200
13/02/2016
Gidsen 2de kempen
Jinstagram
’t Hof
27/02/2016
Chiro Noorderwijk
Chirofuif Noorderwijk
Sporthal Noorderwijk
27/02/2016
Teresa Van Grieken
Fiesta Mexicana
Jeugdcentrum 2200
de
05/03/2016
Gidsen 2 Kempen
Generation Party
‘t Hof
11ASH Polaris
Sterrekijkdagen
11/03/2016: Grote
12/03/2016
Markt
12/03/2016:
Fundatiehuis
13/03/2016
Chiro Morkhoven
Eetdag
Pc Morkhoven
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01/04/2016
02/04/2016
09/04/2016
10/04/2016
17/04/2016

KSA Herentals
Scouts De Buecken
Chiro Noorderwijk
Chiro Morkhoven
Gidsen 2de Kempen

I Love Hertals
Rhythm of the night
Aspifuif Noorderwijk
Ontbijt
Volleybaltornooi

’t Hof
’t Hof
Sporthal Noorderwijk
’t zaaltje
Kleerroos

9. Inbox
a. De btw-plicht voor jeugdhuizen is teruggeschroefd. De grens voor btw-vrijstelling is opgetrokken naar
80.000 euro. Daardoor zullen alleen de grote jeugdhuizen vanaf 1 januari 2016 btw-plichtig worden.
http://www.sociaalcultureel.be/nieuws-jeugd2015/025.aspx
b. Er worden weer heel wat (hoofd)animatorcursussen georganiseerd. Promoot deze gerust bij je leiding die
nog niet in het bezit zijn van een brevet in het jeugdwerk. https://cjsm.be/kavo/courses
c. Eventsure organiseert trainingen en cursussen op maat over allerlei thema’s die betrekking hebben over
het organiseren van een fuif of evenement. Verschillende organisaties zoals de provincie, vvj en poppunt
hebben beroep gedaan om hun expertise. http://eventsure.be/
d. Van 30 januari tot 5 februari is het de Vlaamse Week tegen Pesten. Doe mee met je jeugdvereniging en
neem een kijkje op: http://www.kieskleurtegenpesten.be/vlaamse-week-tegen-pesten.
e. De verkoopdienst van defensie organiseert weer Cash&Carry verkopen op volgende dagen en plaatsen:
Datum
Plaats
Soort materiaal
16/02/2016
Rocourt
Rollend + divers materieel
15/03/2016
Ieper
Rollend + divers materieel
19/04/2016
Zutendaal
Rollend + divers materieel
24/05/2016
Rocourt
Rollend + divers materieel
28/06/2016
Ieper
Rollend + divers materieel
20/09/2016
Zutendaal
Rollend + divers materieel
18/10/2016
Rocourt
Rollend + divers materieel
22/11/2016
Berlaar
Rollend + divers materieel
13/12/2016
Zutendaal
Rollend + divers materieel
Het materiaal is een aantal dagen voor de verkoop online terug te vinden via: http://www.mil.be/nl/lopendeverkopen
f. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en 15 andere koepels bouwen samen met De Ambrassade en
Mediaraven aan een digitale kaart van alle jeugdlokalen, jeugdhuizen en speelpleininfrastructuur in
Vlaanderen. Jullie hebben hiervoor normaal gezien een mail ontvangen met een persoonlijke login naar
een online vragenlijst. Deze zou voor vrijdag 12 februari 2016 ingevuld moeten worden. Meer informatie
hierover vind je via volgende link: https://ambrassade.be/sites/default/files/nieuws/20150601-artikel-gisjeugdruimte-dropzone.pdf. Je kan ook altijd contact opnemen met je koepel of met VDS.
10. Varia
a. Er wordt aan de jeugdverenigingen van Noorderwijk en Morkhoven gevraagd of ze onze vraag voor het
huren van de locatie al hebben kunnen bekijken? De werking gaat door de eerste drie weken van juli: 1229 juli en twee weken in augustus van 16-26 augustus.
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 geocaching te organiseren. Deze geocaching zal
uitgestippeld worden en vormt dan een fietstocht. Op zondag 24 april, erfgoeddag willen we de
deelnemers iets extra geven; namelijk de mogelijkheid om te stoppen aan de jeugdlokalen van de
Herentalse jeugdbewegingen. Op deze dag zouden jullie een ritueel moeten tonen of iets moeten
organiseren om ervoor te zorgen dat de mensen de geocaching vervolledigen 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 in de bueckenbar (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,…),… (scouts 5de en 12de:
geld inzamelen lokaal)
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c.
d.

Naam evenementen en fuiven: Vooraleer je een evenement aanvraagt, denk je best eerst na over de
naam. De aspi’s van chiro Morkhoven hebben voor hun aspifuif geen deftige naam gekozen.
De Schakel: Vorige jaren was de start- en controlepost bij het Rode Kruis maar omdat de koer als
stadsparking wordt ingericht zijn zij moeten stoppen. Het Rode Kruis zoekt nu verenigingen die dit willen
overnemen. Wat houdt het in:
Op die dag de inlichtingen-, start- en controlepost inrichten en bemannen
Deelnemers die daar behoefte aan hebben, voorzien van eten en drinken.
De routes afpijlen.
In totaal zijn er op die dag ± 10 mensen nodig.
Alle benodigde materialen worden aangeleverd.
Wat bieden ze:
De vereniging ontvangt per volwassen deelnemer 1 euro en per kind 50 cent. (In 2015 zijn er in
Herentals 424 volwassenen gestart en 18 kinderen. Dat was 433 euro)
De opbrengst van de verkoop van eten en drinken is volledig voor de vereniging.
Natuurlijk is het erg afhankelijk van het weer maar er zou toch 1000 euro over moeten blijven voor
de vereniging.
Datum: laatste zondag van augustus, 25/08/2016
Als u belangstelling heeft, laat het dan even weten via voorzitter@schakel.be dan kunnen ze contact met
u opnemen en meer uitleg geven.
VDS jeugdlokaal in kaart!
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