VERSLAG – Algemene Vergadering – 28 april 2016
Aanwezig:

Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Machteld Hermans (Chiro Morkhoven), Soetkin De Doncker (Chiro Morkhoven),
Jef Renders (Chirojongens Noorderwijk), Lien Verwimp (Chiromeisjes Noorderwijk), Maarten Maes (KSA), Joey
Goemans (KSA), Rik Cronin (Scouts De Buecken), Lina Cambré (voorzitter- KSA - Jeugdcentrum), Lyna Tops (Dblid), Kaat Peeters (jeugdconsulent), Jan Bertels (schepen van jeugd), Teresa Van Grieken (ZonnemeisjesZonneknapen & voorzitter, Thijs Van den Brande (jongerenpastor Herentals)

Afwezig:

BCP De Klink, EJV Christenjeugd Herentals, Theaterling, Jeugd Rode Kruis, Leerlingenraad TIS, Bravo vzw, KLJ
de
de
e
Noorderwijk, Scouts 5 & 12 Kempen, Gidsen 2 Kempen

Verontschuldigd:

Chirojongens Noorderwijk

1. Opmerkingen vorig verslag
/
2. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.
Kennismakingsrondje.
3. Brieven en adviezen
Terugkoppeling:
Verantwoording budget 2015: sinds het meerjarenplan is de verantwoording van het budget 2015
niet meer volgens een verantwoordingsnota. De rapportage is via een jaarrekening die voor eind juni
ingediend moet worden bij de Vlaamse overheid. De diensten hebben hun input moeten doorgeven
en de financiële dienst is deze jaarrekening aan het opmaken.
Gevraagd advies:
Budget 2017: de adviesraden moeten ten laatste donderdag 30 juni een voorstel indienen voor het
budget van 2017. Volgende jeugdraad wordt het meerjarenplan overlopen en kunnen de
verenigingen suggesties of opmerkingen geven over het budget 2017. Het meerjarenplan zal mee
doorgestuurd worden met het verslag.
Mijn gedacht: /
4. A. Olé JeeBeePee
a. Kampvervoer: de verdeling is op het college goedgekeurd en de brieven zijn ter ondertekening weg. Deze
zullen jullie volgende week ontvangen. De stad heeft de kosten voor de kilometerheffing op zich
genomen.
b. Terugkoppeling Grabbelpas paasvakantie: voor de deelname aan de activiteiten was er een
bezettingsgraad van 65%. Dit is een goed resultaat voor de paasvakantie. Geen enkele activiteit moest
geannuleerd worden door te weinig inschrijvingen.
c. De Buitenspeeldag heeft heel wat kinderen naar het stadspark van Herentals, de sportvelden van
Noorderwijk en het Dorpsplein van Morkhoven getrokken.
d. Geblokkeerde fuifweekends: op 31 mei verloopt de deadline voor de weekends van het najaar. Hier is een
overzicht van de data:
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: optie L&L events
• zaterdag 19/11: Jinfuif – scouts 5de & 12de, optie L&L events
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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:
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. Er wordt een geluidsmeter aangekocht voor de vervanging van de geluidsbegrenzer. De gunning is
goedgekeurd en de aanvraag voor een subsidies van de provincie is in behandeling.
b. Op 29/05/2016 om 11.30 uur organiseert de fairtradetrekkersgroep van Herentals samen met
Wereldwinkel Herentals en bioboerderij De Kijfelaar een fairtrade picknick op De Kijfelaar. Reservaties
kunnen gemaakt worden via herentals@oww.be, de prijs bedraagt 10 euro.
c. Homahe heeft goedkeuring gekregen om de matchen van de Rode Duivels te tonen op de Grote Markt.
d. Replay festival gaat dit jaar terug door op de evenementenweide. Met de organisatoren, Bloso en de stad
Herentals wordt er een contract van 5 jaar afgesloten zodat het festival zekerheid heeft voor de komende
edities.
e. De mobiele lijnwinkel staat vanaf 13 mei elke vrijdag van 8 uur tot 15 uur aan de Lakenhal op de Grote
Markt. U kunt in de mobiele winkel terecht voor informatie, een abonnement, een Lijnkaart, een Buzzypas
of elk ander vervoerbewijs. U kunt er ook een klantnummer aanvragen, waarmee u de Belbus kunt
gebruiken.
f. De stickerverkoop van het Rode Kruis gaat door van donderdag 28 april tot donderdag 12 mei.
6. Nieuws van de jeugdraad
/
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).
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
16.30-19.30 chiro Noorderwijk tenzij andere jeugdverenigingen zich opgeven
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b.

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.
Werkgroep FHJ: op de gemeenteraad van 12/04/2016 zijn volgende gemeenteraadsleden afgevaardigd
die in de werkgroep zetelen: Liese Bergen, Bieke Baeten, Jan Bertels, Bart Michiels, Rutger Moons, Patrik
De Cat, Kathleen Laverge, Jasmine Tegenbos, Stefan Verraedt. Er wordt een oproep gedaan om aanwezig
te zijn op vergaderingen zodat de jeugdraad representatief is bij de advisering van dossiers.

8. Activiteiten
Jeugdraad:
a. Keuring mobiele gasinstallaties: De keuring ging door op donderdag 7 april van 13.30 tot 16.00 uur. Na
enkele telefoontjes naar de jeugdbewegingen zijn er in het totaal toch nog vier verenigingen geweest,
Gidsen 2de Kempen, Scouts de Buecken, KLJ Noorderwijk en Chiro Noorderwijk. In het totaal zijn er 17
toestellen goedgekeurd. De keuringsbewijzen zijn al doorgemaild en van zodra de jeugddienst de papieren
versie ontvangt, wordt deze opgestuurd.
b. De laatste vergadering van de jeugdraad gaat door op 26 mei om 19.30 uur in de Foyer. Er zal eten
voorzien worden. Het thema is mister&misses jeugdraad, deftige kledij is gewenst.
Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie
Wat
Waar
04/05/2016
Chiro Morkhoven
Hemelbal
Achter lokalen chiro
Morkhoven
09/05/2016
ASH Polaris
Mercuriusovergang
Grote Markt, SintJanneke
13/05/2016
KSA
Karaoke
JC 2200
21/05/2016
Scouts de Buecken
Chouffe feesten
Toeristentoren
24/06/2016
Gidsen 2de Kempen
Discobal Marginal
JC 2200
08/07/2016
Chiro Noorderwijk
Tribute (openlucht)
Lokalen chiro NDW
16/07/2016
Aspijongens Noordewijk United
’t Hof
9. Inbox
a. Op 17 mei is het de internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Daarom zet Wel Jong Niet Hetero
hun vormingsaanbod nog eens graag in de kijker bij het jeugdwerk:
http://weljongniethetero.be/content/vorming-het-jeugdwerk
b. De zomer komt dichterbij en dit betekent ook de kampen. Ongetwijfeld worden er goede afspraken
gemaakt voor op kamp, ook over alcohol en drugs. De vereniging voor alcohol- en andere drugsproblemen
heeft een gids Zot op kamp opgesteld om de verenigingen te ondersteunen. De gids kan je downloaden op
volgende webpagina: http://www.drugsinbeweging.be/kamp. Bovendien kan je een drugsbattle spelen
voor leiding en voor leden om de afspraken te herontdekken.
c. Op zaterdag 30 juli 2016 gaat het evenement Noorderwijk Feest door. De organisatoren willen vanaf 16.00
uur een free podium houden. Hiervoor zoeken ze nog jonge groepjes die eens graag willen optreden. Je
kan de voorzitter van de gemeenschapsraad van Noorderwijk, Koen Peeters, contacteren via
koen.peeters@live.be.
d. Op zondag 26 juni organiseert de Herentalse cultuurraad MidzomerThals waarbij Herentalse cultuur en
socio-culturele verenigingen de kans krijgen om zich kenbaar te maken. Het evenement gaat door in het
park van kasteel Le Paige en er zullen kraampjes staan, optredens zijn en een kinderromelmarkt. De
cultuurraad wil artiesten (alleen of in groep) de mogelijkheid geven om podiumervaring op te doen en
organiseert daarom een vrij podium. Neem een kijkje op de website van de cultuurraad voor meer
informatie om je in te schrijven: www.cultuurraad.be
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10. Varia
a. De jongerenpastor Thijs Van den Brande stelde Inspirelli voor. Hiermee willen ze zoekende jongeren in
Herentals een kans bieden om op een eigentijdse, misschien zelfs experimentele manier, vorm te geven
aan hun geloof en daarin ook andere jongeren te ontmoeten. Jongeren kunnen bij Thijs terecht met alle
vragen over geloof. Er staan ook heel wat leuke acties op het programma, zo kunnen de jongeren in juni
studeren in de Waldetrudiskerk en zal er vanaf volgend schooljaar ook een studeerruimte,
gespreksruimte, koffiebar,… zijn.
b. De jeugdraad en jeugddienst ervaren dat bepaalde informatie niet tot bij de groepsleiding, andere leiding
of tot bij de leden geraakt. Graag willen we van jullie vernemen via welke manier we het beste met jullie
communiceren; e-mail, Facebookgroep, …
Er wordt een Facebookgroep opgericht waarin telkens 1 of 2 verantwoordelijke van de jeugdverenigingen
zitten.
c. Voor de lokalen van Gidsen 2de Kempen, Kleerroos 94, zijn er parkeerplaatsen. Deze zijn te bereiken via de
straat. Hier is geen eenrichtingsverkeer waardoor auto’s langs twee kanten de parkeerplaatsen kunnen
oprijden. Dit zorgt bij drukke momenten voor problemen. De vraag is of het mogelijk is om deze straat een
eenrichtingsstraat te maken. Deze vraag zal op de mobiliteitscel van juni geagendeerd worden.
d. Erfgoeddag: Er waren 62 bezoekers geweest op de tentoonstelling. Op de activiteit van KSA zijn er
ongeveer 25 personen geweest, bij Chiro Noorderwijk was er ook een bakslag aan de gang dus is er veel
volk langs geweest maar niemand heeft deelgenomen aan de spelletjes, bij Chiro Morkhoven zijn er 5
mensen geweest. Er zijn geen inzendingen ontvangen van de geocaching waardoor er ook geen prijs
uitgereikt kan worden. Indien de verenigingen kosten hebben gedaan die kaderen binnen de erfgoeddag,
kunnen zij deze terugvorderen. De jeugddienst verzamelt alle betalingsbewijzen en geeft deze aan het
Kempens Karakter die beslissen over een terugbetaling.
Het materiaal kan meegenomen worden.
e. EHBO-materiaal: er werd gevraagd of de Herentalse jeugdverenigingen graag een EHBO-koffer uitlenen
voor op kamp zodat ze zelf de kosten niet moeten maken en waarbij bijvoorbeeld de jeugdraad de koffer
aanvult.
f. Het EHBO-materiaal in zaal ’t Hof zou niet in orde zijn, geven de jeugdverenigingen mee. Dit wordt aan het
cultuurcentrum doorgegeven.
g. KLJ Noorderwijk: er wordt gevraagd om een huurovereenkomst op te maken voor de speelpleinwerking
NoMo.
h. Er is een nieuwe fotozoektocht van stad Herentals gemaakt door leden van jeugdverenigingen. De
brochure is te verkrijgen op Toerisme en kost 3 euro.

Volgende AV-vergadering: donderdag 26 mei – laatste!
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