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VERSLAG – Algemene vergadering –  29 september 2016 
 

Aanwezig:  ASH Polaris (Tom Olyslaegers) Chiro Morkhoven (Soetkin Doncker) Chirojongens Noorderwijk (Pieter De Krock, 

Jef Renders, .... ) Chiromeisjes Noorderwijk (Lene Van Hove) KSA Herentals (Joey Goemans) Scouts de Buecken 

(Mathijs Branckaerts, Wim Vercammen) Scouts 5e & 12e Kempen (Sven Mols) JC 2200 (Kimberly Bruyninckx, 

Joren De Becker), Thijs Van Der Brande (Inspirelli) Lina Cambré (voorzitter), Teresa Van Grieken (voorzitter), 

Jorien Tops (DB-lid), Lyna Tops (DB-lid), Jill Van Asbroeck (DB-lid), Simon Vantomme (Coördinator sport, jeugd & 

internationale samenwerking) 

 

Afwezig:  Gidsen 2e kempen, Sofie Roofthooft, Jeugd Rode Kruis, KLJ Noorderwijk, Theaterling, Zonnemeisjes - 

Zonneknapen, EJV ChristenJeugd Herentals, Leerlingenraad TIS, Bravo VZW, 

 

Verontschuldigd: Jan Bertels (Schepen van Jeugd) 

 

1. Opmerkingen vorig verslag 

/ 

 

2. Wieriekekikhie?  

De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld. Alle verenigingen controleren hun gegevens en geven nieuwe 

gegevens door. 

Kennismakingsrondje aan de hand van de uniformen. 

 

3. Brieven en adviezen 

Terugkoppeling: / 

Gevraagd advies: / 

Mijn gedacht: / 

 

4. A. Olé JeeBeePee 

a. (Nieuwe) groepsleiding 2015-2016: Simon geeft de oude lijst rond en vraagt om de nieuwe gegevens in te 

vullen. Deze wordt ook met het eerste verslag meegestuurd met de vraag om deze aan te vullen. 

b. Erkenning jeugdcentrum als erkende jeugdvereniging: De jeugdraad keurt de aanvraag van Jeugdcentrum 

2200 als erkende jeugdverenging goed. 

c. Terugblik zomerwerkingen: In totaal waren er minder inschrijvingen dan vorig jaar. Er is een duidelijke 

daling in het aantal kinderen dat naar Diependaal gaat en een sterke stijging in aantallen voor de werking 

NoMo. 

 

 Sjallekes Speelbus Diependaal NoMo 

Gemiddelde / dag 2015 97 8,3 21 25 

Gemiddelde / dag 2016 96 8,5 15 34 

 

 Sjallekes Speelbus Diependaal NoMo 

Totaal 2015 2924 332 480 448 

Totaal 2016 2790 179 391 546 

 

d. Kampsubsidie: het kampvervoer + kampsubsidie: de deadline voor het indienen van de aanvraag is 30 

september! Het reglement is terug te vinden op onze website: https://www.herentals.be/kampsubsidie.  

e. Vormingssubsidie: Diegene die een vorming in het jeugdwerk hebben gevolgd in de periode van 1 

september 2015 tot en met 31 augustus 2016, kunnen een subsidieaanvraag indienen. De deadline 

hiervan is ook 30 september. Meer info: https://www.herentals.be/vormingssubsidie. 

f. 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 
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documenten per mail worden niet aanvaard. Reglementen en invulformulieren zijn terug te vinden op: 

https://www.herentals.be/werkingssubsidie-jeugd. 

g. Geblokkeerde fuifweekends: op 30 september verloopt de deadline voor de weekends van het voorjaar 

2017. Hier is een overzicht van de data:  

Geblokkeerde fuifweekends voorjaar 2017: Deadline 30 september 2016! 

� vrijdag 10/02: Scouts De Buecken - Area 2200 

� zaterdag 11/02: Gidsen 2
de

 Kempen - Jinfuif 

� vrijdag 03/03: JC 2200 

� zaterdag 04/03: Gidsen 2
de

 Kempen- Generation Party  

� vrijdag 07/04: Scouts De Buecken - Supernova (Theater-do-dag gaat tot 19.00 uur door in 

de bovenzaal, onderling goede afspraken te maken zodat jullie geen last ondervinden van 

elkaar) 

� zaterdag 08/04: Scouts 5e & 12e (Theater-do-dag gaat tot 19.00 uur door in de bovenzaal, 

onderling goede afspraken te maken zodat jullie geen last ondervinden van elkaar) 

Dagen die zijn gereserveerd najaar 2016: 

� vrijdag 04/11: AC Herentals  

� zaterdag 05/11: Gidsen 2
de

 Kempen - Mosselfeesten  

� vrijdag 18/11: Jeugdcentrum 2200 

� zaterdag 19/11: Scouts 5
e
&12

e
 Kempen - Jin to the beat 

Dit zijn de weekends die voor de jeugdverenigingen geblokkeerd zijn: 

� 15/09/2017 & 16/09/2017 

� 3/11/2017 & 4/11/2017 

� 17/11/2017 & 18/11/2017 

De jeugdverenigingen moeten de zaal zelf nog reserveren bij het cultuurcentrum. 

 

5. Nieuws van de stad 

a. Vragen van/aan de schepen: Door afwezigheid van de schepen wordt dit punt verschoven naar de 

volgende vergadering 

 

6. Nieuws van de jeugdraad 

a. Data jeugdraden komend werkingsjaar. 

� 27 oktober 2016 

� 24 november 2016 

� 26 januari 2016 

� 23 februari 2017 

� 30 maart 2017 

� 27 april 2017 

� 18 mei 2017 

b. Het startuur van de jeugdraad word dit jaar vastgelegd op 20.00 uur. 

c. De uitbreiding van het dagelijks bestuur wordt voorgesteld aan de jeugdraad. 

 

7. Werkgroepen  

a. Werkgroep skaten: De voorbereidende werken aan het nieuwe skateterrein zijn in volle gang. Begin 

oktober start de aannemer, concrete dreams, met de bouw van het skatepark zelf. De werkgroep wordt 

geregeld uitgenodigd om eens te komen kijken en feedback te geven aan de bouwer. Communicatie 

verloopt via de facebook pagina.  

          Multifunctioneel terrein: De eerstvolgende vergadering gaat door op maandag 24 oktober. In dit 

overleg worden de skatende jongeren opnieuw betrokken. Hiervoor wordt een flyer verdeeld via 

smartschool, affiche op het skatepark en mond aan mond reclame. 

b. Werkgroep FHJ: De vzw wordt ontbonden. Wie lid is van de vzw wordt uitgenodigd voor een laatste 

algemene vergadering om dit af te ronden. Men kan werken met een volmacht.  

KSA vraagt of het voorziene bedrag voor hun container ook € 100 meer mag zijn. De jeugdraad keurt dit 

goed. 

c. Werkgroep Summer Kickoff: Het nieuwe concept en de nieuwe naam viel in de smaak maar de 

concurrentie met andere uitblaasinitiatieven is te groot waardoor opkomst weer beperkt was. Het verder 
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aanpassen en bijschaven van het concept blijft nodig. De kernploeg is een gedreven groep jonge mensen 

die Summer Kick Off een nieuwe drive en invulling willen geven. De eerste vergaderingen voor editie 2017 

zijn al een feit. 

De jeugdraad vond het nieuwe concept op de parking van 't Hof en op een weekend een goed idee. Er is 

geloof binnen de jeugdraad dat SKO gaat groeien. Er werd aan alle verenigingen gevraagd om dj's door te 

geven. 

 

8. Activiteiten  

Jeugdraad: 

a. Dag en nacht van de jeugdbeweging: 21 oktober 2016. Op vrijdag 21 oktober organiseren de jeugdraad, 

de jeugddienst en de dienst internationale samenwerking de Dag van de Jeugdbeweging. De kinderen en 

jongeren die ‘s morgens in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven in uniform naar school komen, krijgen 

een (h)eerlijk ontbijt. Ze kunnen voor hun ontbijt tussen 7.30 uur en 8.30 uur terecht aan het dorpshuis 

van Noorderwijk, het dorpshuis van Morkhoven of de Lakenhal. Er wordt aan de verenigingen van 

Noorderwijk en Morkhoven gevraagd om zich op te geven. De jeugdraad legt alles klaar op de drie locaties 

(Buurthuis Morkhoven, Noorderwijk & Lakenhal). Het brood wordt 's ochtends verdeeld door het dagelijks 

bestuur van de jeugdraad. Onderstaande verenigingen engageren zich: 

a. Noorderwijk: Chiro & KLJ (Jef van Chiro Noorderwijk is verantwoordelijk) 

b. Morkhoven: Chiro Morkhoven (Soetkin van Chiro Morkhoven is verantwoordelijk) 

c. Lakenhal: Dagelijks Bestuur in samenwerking met andere jeugdverenigingen. Ook Thijs komt mee 

helpen. 

Dit jaar organiseert de jeugddienst een spel rond drugs tussen 15.30 uur en 16.30 uur op de Grote Markt en 

voor het jeugdcentrum 2200 voor kinderen tussen 12 en 18 jaar. We zoeken nog 10 medewerkers voor het 

spel en een cigarettenpak. Het spelconcept wordt positief onthaald. 

 

Helpers: Lina Cambré, Joey (KSA Herentals), Lina Tops, Jill Van Asbroeck, Thijs Van Der Brande 

De jeugdverenigingen vragen bij hun leiding wie nog wil helpen. Helpers worden per e-mail doorgestuurd 

naar jeugddienst@herentals.be 

 

 's Avonds wordt de Dag van de Jeugdbeweging om 21 uur voortgezet met een fuif in jeugdcentrum 2200: de 

Nacht van de Jeugdbeweging! Alle jongeren mogen die avond gratis binnen. 

 

b. Halloweenwandeling 2016: De jeugdraad ondersteund de Halloweenwandeling van de jeugdraad met een 

drank en eetstandje. Het concept wordt uitgelegd aan de verenigingen en er worden flyers meegegeven. 

De verenigingen maken reclame bij hun leden. 

c. Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk: 

Wanneer Wie Wat Waar 

16/10/2016 Inspirelli Soepactie  

29/10/2016 Inspirelli Tentoonstelling Sint Franciscus  

7/10/2016 Scouts 5e & 12e  BT Café  

19/11/2016 Scouts 5e & 12e  Jin to the beat  

28/10/2016 Scouts De Buecken Croquedag Verkenners  

6/10/2016 Scouts De Buecken Soepverkoop Jins  

8/10/2016 ASH Polaris Nacht v/d sterrenkunde  

30/09/2016, 1 

& 2/10/2016 

Gidsen 2e kempen Feestweekend 75 jarig bestaan  

5 & 6/10/2016 Gidsen 2e kempen Mosselfeesten  

29/10/2016 Chiro Noorderwijk Chirock  

4-6/11/2016 Chiro Noorderwijk 50 jaar Chiro Noorderwijk  

29-30/10/2016 KSA Herentals Bierfeesten  

28/10/2016 JC 2200 Halloween night  

18/11/2016 JC 2200 2night  

11/11/2016 JC 2200 80's night + 80's cantus  

22/10/2016 DB Neon Jungle 't Hof 
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9. Inbox 

 

a. Overname poederbrandblussers: Dewofire Brandbeveiliging neemt jullie poederbrandblussers over bij 

aankoop van nieuwe milieuvriendelijke schuimbrandblussers. Afhankelijk van de leeftijd/toestand en 

aantal worden prijzen bepaald voor de overname van de draagbare en mobiele poederbrandblussers. De 

actie eindigt op 20 december 2016. Voor meer informatie: info@dewofire.be 

b. Soepwedstrijd 'dag tegen de honger': Op 16/10/2016 organiseert het IJD (jeugddienst van het bisdom) 

een soepwedstrijd voor de 'dag tegen de honger'. Verenigingen zijn vrij om hieraan deel te nemen. Info 

vind je op http://www.facebook.com/InspirelliHerentals 

c. De jaren demaks: De erfgoedcel heeft een eigen youtubekanaal (http://goo.gl/S9UTbv). Verder vragen ze 

ook om hun facebookpagina te delen. Hier blijf je op de hoogte van alle vorderingen. 

(http://www.facebook.com/kempenserfgoed/) 

d. De Suïcidepreventiewerking van de CGG organiseert driedaagse vormingen suïcidepreventie voor 

jongerenbegeleiders op 11/10, 18/10 & 25/10. Meer info: stephanie.ghekiere@andante.be 

e. Vrijstelling onroerende voorheffing voor jeugdlokalen: Jeugdverenigingen via een koepel zijn in 2016 

langs deze weg gecontacteerd om hun gegevens in te geven op een 'digitale kaart jeugdruimte'. Indien 

niet het geval? contacteer even jouw koepelvereniging. Jeugdverenigingen die niet tot een koepel 

behoren en een erkende jeugdvereniging zijn, worden in 2017 door Stad Herentals gecontacteerd. 

f. Ciné Horizon: De derdewereldraad organiseert elke 2 jaar ciné horizon. Op 4 avonden doorheen het jaar 

worden er films uit het programma van Mooov gespeeld. Voor één film vragen ze de medewerking van 

een jeugdvereniging. De film gaat door in augustus 2017 en wordt volledig verzorgd door Mooov. Zij 

plaatsen het scherm, stoelen & projector. De jeugdvereniging maakt reclame en voorziet een 

drankstandje. De verenigingen vragen dit aan hun leidingsploeg. 

 

10. Varia 

a. Kampvervoer:  Dit wordt besproken op de volgende vergadering. 

b. De jeugddienst verwerkt heel wat aanvragen van evenementen. We merken dat deze niet altijd tijdig 

gebeuren en willen daarom een oproep doen om jullie aanvragen voor fuiven en evenementen tijdig in te 

dienen via het evenementenformulier, uiterlijk 30 dagen op voorhand: 

http://www.herentals.be/aanvraagformulier-evenement. Je evenement mag altijd vroeger aangevraagd 

worden zodat je vroeger op de hoogte bent of het is goedgekeurd. Via de link kan je alle informatie 

invullen die wij nodig hebben om je evenement te behandelen, ook de aanvraag van uitleenmateriaal kan 

via deze weg. Er wordt gevraagd om deze informatie door te geven aan de leidingsploeg. 


