VERSLAG – AV – 23 februari 2017
Aanwezig: Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Lore De Vries (Chiro Morkhoven), Britte Bierinckx (Chiro Morkhoven), Paulien
Huyskens (Gidsen 2de kempen), Jill Schellens (KLJ Noorderwijk), Emma Heyen (KLJ Noorderwijk), Joey Goemans (KSA
Herentals), Femke Horemans (KSA Herentals), Sven Mols (Scouts 5e & 12e), Anke Maes (Zonnemeisjes-Zonneknapen), Jorien
Tops (Db-lid), Lina Cambré (Voorzitter – KSA - Jeugdcentrum), Teresa Van Grieken (Voorzitter – Zonnemeisjes-Zonneknapen)
Jan Bertels (schepen van jeugd), Simon Vantomme (jeugdambtenaar), Jef Wellens (jeugddienst – Verslag)
Afwezig:
Verontschuldigd:

1. Opmerkingen vorig verslag
a. Opvolging afvalcontainers: De evenementencontainers zijn een aanbod van het stadsbestuur. Het
stadsbestuur werkt hiervoor samen met IOK. De tarieven voor het gebruik van de
evenementencontainers en de verwerking van het afval zijn die van IOK. De dienst milieu van het
stadsbestuur laat weten dat iedere vereniging vrij is om zelf recipiënten te voorzien en zelf voor de
verwerking van het afval te zorgen. Het dagelijks bestuur (DB) besluit om geen brief te sturen naar de
dienst milieu of naar IOK.
b. Opvolging Kerstmarkt: Het DB van de jeugdraad zocht de verhuurtarieven voor de tenten van de
kerstmarkt op. Deze lagen hoger dan verwacht. Daarnaast merkt het DB op dat de organisatie van de
kerstmarkt meer kosten met zich meebrengt. Daarom is de huurprijs voor een tent/standje op de
kerstmarkt volgens het DB toch schappelijk. De jeugdraad stuurt daarom geen brief naar de vzw Toerisme
met het voorstel om verminderde tarieven voor jeugdverenigingen te hanteren.
c. Terugkoppeling fuiven in zaal ’t Hof:
a. Night on fire heeft een vaste datum gekregen. Het DB heeft hierbij als opmerking dat op deze
manier alle weekends in ’t Hof geblokkeerd geraken en vraagt zich af waarom zij wel een vaste
datum krijgen en anderen niet. Het stadsbestuur meldt dat de vaste datum enkel is goedgekeurd
omdat deze organisatie van de vrijwillige brandweer een stevige lokale verankering heeft en hun
inkomsten schenken aan een goed doel. Daarbij kunnen de vrijwillige brandweermannen van
Herentals zich niet beroepen op de voordelen van een vereniging die aangesloten is bij een
erkende adviesraad. Ten slotte bepaalt het cultuurcentrum de datum voor “night on fire”. Deze
krijgt een weekend tijdens een rustige periode in zaal ’t Hof, waar geen fuiven of weinig fuiven
georganiseerd worden.
b. Vastleggen van activiteiten (andere dan fuiven) tijdens geblokkeerde weekends: In de toekomst
moet de jeugdraad de deadlines die vastgelegd werden voor jeugdfuiven respecteren. De
jeugdraad hakt bij een dubbele aanvraag de knoop door nadat de deadline verstreken is. De
fuiven voor jongeren krijgen hierbij steeds voorrang. Het DB stelt voor om de definitieve invulling
van de geblokkeerde fuifweekends in het najaar te vervroegen. De jeugdverenigingen legden
deze deadlines vast in onderling overleg. Wijzigingen in het reglement gebeuren altijd in overleg
met alle jeugdverenigingen. Hierbij moet zeker rekening worden gehouden met verenigingen die
hun fuif niet een jaar op voorhand plannen. De jeugdraad neemt hier nog geen definitief
standpunt over in.

2. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.
Kennismakingsrondje: Hoe pak je pestgedrag aan?
- Werken met vertrouwenspersonen;
- groepen indelen met leiding, zo wordt er niemand uitgesloten;
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-

zo snel mogelijk ingrijpen bij een ruzie;
het achterliggende probleem proberen op te lossen;
televisie heeft hier ook een positieve impact op (Ketnet);
een groepsgesprek houden;
een kaartspel over pesten gebruiken;
samen taken laten uitvoeren waarvan je weet dat de pester ze niet alleen gedaan krijgt.

3. Brieven en adviezen
Terugkoppeling: /
Gevraagd advies:
De retributiereglementen voor sport, jeugd & internationale samenwerking worden aangepast. De jeugdraad
adviseert positief.
Mijn gedacht: /
4. A. Olé JeeBeePee
a.

Aanvraag kampvervoer: de deadline is 1 maart. Je vult het formulier in via
http://www.herentals.be/aanvraag-kampvervoer. Het reglement vindt je op:
http://www.herentals.be/kampsubsidie. Er wordt geen vervoer door de stad Herentals voorzien op
weekenddagen en feestdagen. Vervoer tijdens het weekend regelen verenigingen zelf. Ze kunnen er een
subsidie voor aanvragen.
1. De containers worden enkel geplaatst en opgehaald op bereikbare plaatsen: Dit wil zeggen dat de
vrachtwagen enkel rijdt op verharde wegen. In het verleden kwam al voor dat de vrachtwagen niet op de
juiste bestemming geraakte omwille van niet berijdbare wegen (modder, water, drassige gronden,…). Dit
bracht in het verleden hoge kosten met zich mee (herstellingen, dépannage,…). Let er zeker op, dat na een
volledige week regen de kampterreinen soms erg moeilijk bereikbaar zijn. Als dit voorvalt, dan probeer je op
voorhand een lokale landbouwer te vinden die de container kan verplaatsen (met een tractor is dit vaak nog
wel mogelijk). De verhuurder van het kampterrein kan je hier vaak bij helpen.
2. Plan het laden en lossen van de containers goed: Denk goed na over hoe je het laden en lossen organiseert.
Voor het vervoer heen is dit meestal goed geregeld. Het laden en lossen op het einde van het kamp is vaak
moeilijker. Niet alle leiding kan altijd op het na-kamp blijven en veel mensen zijn vermoeid. Een mogelijke
oplossing hiervoor is bijvoorbeeld oud-leiding te vragen voor de afbraak.
3. Welke containers worden gebruikt? : De stedelijke werkplaats heeft een beperkt aantal containers, zowel
open als gesloten. Je geeft daarom best op voorhand aan welke materialen je vervoert. Je duidt dit aan in je
aanvraag. Denk eraan dat je voor bijvoorbeeld sjorhout geen gesloten container nodig hebt.
4. Je hebt je eigen container: Niet alle containers kunnen door de vrachtwagens van de stedelijke werkplaats
geladen worden. Onze vrachtwagens kunnen containers laden met volgende afmetingen: (b)2,4m X (h)2,4m X
(d)5,20m , met slede.
5. Welke waarde van het materiaal geef je in bij de aanvraag: Het is altijd in je voordeel om dit bedrag zo goed
mogelijk in te schatten. Dit is het bedrag waarop de verzekering van je materiaal bepaald wordt. Hoe dichter
je bij de effectieve waarde zit hoe beter.
6. Wanneer is de verdeling van containers gekend?: De aanvragen moeten uiterlijk op 1 maart ingediend
worden. De planning is ongeveer half maart klaar.
Als je nog specifieke vragen hebt kan je die sturen naar jeugddienst@herentals.be.

b.
c.

d.

Programma Grabbelpas krokusvakantie is bekend. Het programma is terug te vinden op:
http://www.herentals.be/grabbelpas.
Animators voor de zomerwerkingen van 2017: 28 februari 2016 is de laatste dag dat animatoren zich kunnen
opgeven voor de zomerwerkingen. Nadien komen ze op de reservelijst. Het invulformulier vind je terug via
www.herentals.be/aanwervingsformulier-zomerwerkingen.
Buitenspeeldag: Deze vindt plaats op woensdag 19 april in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Je wordt
die namiddag van 12u30 tot 16u30 verwacht. Je krijgt hier een vergoeding van 15 euro voor. Stuur een mailtje
naar de jeugddienst om je op te geven. De buitenspeeldag vindt plaats op het dorpsplein in Morkhoven, in de
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sporthal in Noorderwijk en in het stadspark. Voorbeelden van taken: Toezicht houden springkastelen, tot
actief spelen met kinderen, grimeurs zijn welkom (2 per locatie).
5. Nieuws van de stad
a. Bieke Baeten wordt nieuwe schepen van jeugd! Simon vroeg bij Jan Bertels na vanaf wanneer Bieke de
jeugdraad mee zal volgen. Bieke zal de jeugdraad pas opvolgen vanaf dat ze haar ambt opneemt, Jan komt
de eerste jeugdraad in functie van burgemeester ook nog meedoen om Bieke in te leiden.
b. Het college besliste dat er een bevraging plaats vindt over het gebruik van de speelterreinen van Sterrebos
en Tonnebos/Grebbebos in Noorderwijk.

6. Nieuws van de jeugdraad

7. Werkgroepen
a. Werkgroep skaten: /
b. Werkgroep Summer Kick Off: Summer Kick Off vindt plaats op woensdag 28 juni 2017. Alle
jeugdverenigingen die interesse hebben om tijdens de Summer Kick Off te helpen bij het opbouwen,
afbreken, tappen, catering,… geven een seintje aan de dienst sport, jeugd & internationale samenwerking.
De winst van de Summer Kick Off wordt dan verdeeld onder de verenigingen die kwamen helpen. De
voorzitter overloopt enkele van de mogelijke dj’s.
c. Werkgroep FHJ: Simon zocht in vorige verslagen op wie lid is van de werkgroep. Dit zijn de schepen van
jeugd en acht gemeenteraadsleden en de afgevaardigde van elke jeugdvereniging die in de jeugdraad
zetelt. Als deze werkgroep bijeen wordt geroepen, dan wordt iedere jeugdvereniging uitgenodigd.
8. Activiteiten
a. 50 jaar jeugdraad:
De jeugdraad bestaat dit jaar 50 jaar. Dit wordt gevierd. Het dagelijks bestuur van de jeugdraad organiseert
een receptie op vrijdag 19 mei in de lakenhal gevolgd door een afterparty in JC2200 met “De Witte Stilte”.
b. Fuiven:
Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie
Wat
03/03/2017
KLJ Noorderwijk
KLJ boerenkermis
03/03/2017
JC2200
Fuif
3&4/03/2017
ASH Polaris
Sterrenkijkdagen
05/03/2017
KLJ Noorderwijk
Eetdag
04/03/2017
Chiro Noorderwijk
Black & Blue
Gidsen 2e kempen
Generation Party (met kinderfuif)
04/03/2017
14/03/2017
Derde wereldraad
Film: Ixcanul
18/03/2017
ASH Polaris
Telescoop atelier
01/04/2017
KSA
I Love Hertals
08/04/2017
Chiro Noorderwijk
Aspifuif 2017
Scouts 5e en 12e
Vossen op den dansvloer
08/04/2017
15/04/2017
Chiro Morkhoven
Shake that As(s)pi
22&23/04/2017
ASH Polaris
Tentoonstelling
24/05/2017
Chiro Morkhoven
Hemelbal 2017
15/09/2017
De Buecken
Scoutsfeesten 2017
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KLJ lokaal NDW
T Hof
Begijnhof
KLJ lokaal NDW
Sporthal NDW
t Hof
Cc ‘t Schaliken
Jeugddienst
t Hof
Sporthal NDW
t Hof
Parochiezaal MKH
Lakenhal
terrein Chiro Morkh
augustijnenlaan

3

9. Inbox
a.

b.
c.

Rondetafel jeugdwerk en ouders: een onderzoek van het departement cultuur, jeugd, sport & media.
Zoeken inbreng van professionele en vrijwillige jeugdwerkers. De sessie in Turnhout vindt plaats op
28/02/2017, als je toch je inbreng wil doen, dan neem je contact op met evelyn.morreel@odisee.be.
Uitnodiging opendeurdag: BIM outdoor organiseert een opendeurdag op 18,19 en 20/03/2017. Alle
jeugdverenigingen zijn uitgenodigd. Meer info vind je op www.bimoutdoor.be .
De veeprijskamp gaat door op 05/06/2017 en hiervoor worden nog medewerkers gezocht. Als je met een
ploeg van een vijftal personen komt helpen, dan krijg je daar 150 euro voor. Meer info via
ludovandenbroeck@hotmail.com

10. Varia
a. Op 28 april 2017 is er weer een editie van Lokale Helden: dit is een free podium voor muziekgroepen die
uit Herentals afkomstig zijn. Bij vorige editie heeft een jeugdvereniging de bar in zaal ’t Hof gedaan. Ook
dit jaar mag een jeugdvereniging de bar uitbaten tijdens dit evenement.
b. Verkiezingen: In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De jeugdraad start een werkgroep op om
jongeren een stem te geven in aanloop van deze verkiezingen. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich
aanmelden bij jeugdraadherentals@hotmail.be of jeugddienst@herentals.be .
c. De dienst internationale samenwerking vroeg de jeugdverenigingen van Noorderwijk en Morkhoven om in
samenwerking een film te tonen. Dit zou in de zomer plaats vinden. De jeugdverenigingen melden dat
augustus en september een drukke periode is voor de leiding omwille van herexamens en de start van het
nieuwe werkjaar.
11. Nieuwjaarsbrief
Iedereen schrijft zijn wensen voor zijn jeugdvereniging voor 2017 in een nieuwjaarsbrief. De brieven worden
bijgehouden en opnieuw gelezen tijdens de eerste jeugdraad van 2018.
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