VERSLAG – Algemene Vergadering – 28 september 2017
Aanwezig: Leonie De Preter (Chiro Morkhoven), Thomas Engels (Chiro Morkhoven), Paulien Huyskens (Gidsen), Jill Schellens
(KLJ Noorderwijk), Dries Heylen (KLJ Noorderwijk), Joey Goemans (KSA), Femke Horemans (KSA) Stefan Van de
Wijngaerde (KSA), Jari Loockx (5de en 12de), Anke Maes (Zonnemeisjes Zonneknapen – DB Jeugdraad), Niko
Beyens (EJV), Jilly Cuyvers (EJV), Joren De Becker (JC2200), Kimberly Bruyninckx (JC2200 – DB Jeugdraad), Lyna
Tops (DB Jeugdraad), Teresa Van Grieken (Voorzitter), Lina Cambré (Voorzitter), Simon Vantomme
(Jeugdconsulent), Ruben Van Elst (Stagiair SJI), Jef Wellens (SJI-Verslag)

Verontschuldigd: Tom Olyslaegers, Glenn Van den Bogaert

1. Opmerkingen vorig verslag
/
2. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.
Kennismakingsrondje.
3. Brieven en adviezen
Gevraagd advies:
1. Subsidie culturele evenementen en projecten voor jongeren
Graffitiproject van DBSO De Vesten. Ze willen met de leerlingen van het deeltijds onderwijs een graffitiworkshop geven in samenwerking met Dzia. Het bestuur van de jeugdraad adviseert positief.
Mijn gedacht: /
4. A. Olé JeeBeePee
a. Nieuwe Groepsleiding 2017 – 2018 en afgevaardigden in jeugdraad: Jef maakt lijsten op en geeft die door.
b. Terugblik zomerwerkingen:
Het was een goede zomer voor de speelpleinwerkingen. De cijfers lagen ongeveer even hoog als de
voorbije jaren.
Sjallekes
Gemiddelde / dag 2015 97
Gemiddelde / dag 2016 96
Gemiddelde / dag 2017 98

Speelbus
8,3
8,5
13

Diependaal
21
15
21

NoMo
25
34
22

Sjallekes
2924
2790
2833

Speelbus
332
179
124

Diependaal
480
391
386

NoMo
448
546
406

Totaal 2015
Totaal 2016
Totaal 2017

Speelbus 2.0
Tijdens de twee laatste weken van Diependaal bracht de speelbus telkens een bezoek aan de wijkwerking
van Diependaal in plaats van een vaste speelpleinwerking te verzorgen. Hier waren de kinderen vrij om te
komen en gaan en bepaalden zij het aanbod. ’s Avonds ging de speelbus langs op de verschillende
speelstraten om daar de speelstraat om te toveren tot een speelfeest. Hier werden de kinderen
aangemoedigd om buiten te spelen en werden er verschillende spelprikkels gegeven.
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c.
d.

e.

f.

Speelbus 2.0

2017

Aantal deelnames Diependaal
Aantal deelnames Speelstraten
Aantal per dag in Diependaal
Aantal per dag op de Speelstraten

219
152
27
19

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.
Vormingssubsidie: Diegene die een vorming in het jeugdwerk hebben gevolgd in de periode van 1
september 2016 tot en met 31 augustus 2017, kunnen een subsidieaanvraag indienen. De deadline
hiervan is ook 30 september. Meer info: https://www.herentals.be/vormingssubsidie. Let goed op: deze
subsidie is individueel, niet per jeugdvereniging, en enkel voor personen uit Herentals.
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. Volgende jeugdraad (26 oktober) worden vragen over
de werkingssubsidie toegelicht. Verenigingen met vragen over de werkingssubsidies nemen best op
voorhand contact op met de dienst sport, jeugd & internationale samenwerking.
Geblokkeerde fuifweekends: op 30 september verloopt de deadline voor de weekends van het voorjaar
2018. Hier is een overzicht van de data:
Dagen die zijn gereserveerd voorjaar 2018:
▪ vrijdag 09/02:
▪ zaterdag 10/02: Jinfuif Gidsen
▪ vrijdag 02/03: Flame & Go
• zaterdag 03/03: Generation Party (Gidsen)
▪ vrijdag 06/04: I Love Hertals (KSA)
• zaterdag 07/04: 5de en 12de
Let er wel op dat de vereniging de zaalreservatie zelf in orde moet brengen bij het cultuurcentrum!

g.

h.

Nieuwjaarkezoeten: 2017 is een speciaal jaar. 31 december valt op een zondag. De vorige keer dat
oudejaarsdag op een zondag viel (2000) vond het nieuwjaarszingen plaats op zaterdag 30 december. De
jeugdraad geeft de voorkeur om het nieuwjaarszingen plaats te laten vinden op zaterdag 30 december
2017. De afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking koppelde dit terug met de
middenstandsraad, deze gaan akkoord om het nieuwjaarszingen op zaterdag 30 december plaats te laten
vinden.
Nieuwjaarkezoeten (– part 2): Jan Matthé van Kempens Karakter vraagt het volgende:
1. Welke datum? Zaterdag 30 december
2. Zijn er speciallekes voorzien? Ja, de jeugdraad voorziet chocolademelk en wafels. In Noorderwijk
baten verenigingen ook een standje uit.
3. Zijn er anekdotes, of lokale accenten in het nieuwjaarszingen? Voor kinderen enkel in de
voormiddag. Vroeger gingen jongeren “stoempen” (in NDW).
4. Kempens karakter vraagt om video’s van nieuwjaarszangertjes te posten op facebook met de
hashtag (#)nieuwjaarkezoete Zo willen ze de verschillende liedjes uit de regio verzamelen.
5. Kempens Karakter deelt nieuwjaarszakjes uit aan alle 4-jarigen in de Herentalse scholen. Het is de
bedoeling dat Kempens Karakter dit jaarlijks doet en dat ze hiermee de traditie in stand houden.
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5. Nieuws van de stad
a. Het jeugdcentrum JC2200 gaat binnenkort terug open. Het stadsbestuur dankt hier uitdrukkelijk de vorige
bestuursploeg voor hun inzet.
b. Het skatepark in het stadspak is een groot succes. Daarom werkte de skaters in samenwerking met het
stadsbestuur een richtlijn voor het onderlinge gebruik van het skatepark uit. Deze richtlijnen zijn niet
afdwingbaar maar komen wel op een metalen plaat die aan het skatepark gezet wordt.
c. De gunning van het tweede skatepark is rond. Het skatepark wordt gezet door “Public Partners”
d. Op de gemeenteraad van oktober wordt als bijkomstig punt de evaluatie van de zomerwerkingen
geagendeerd. De dienst sport, jeugd & internationale samenwerking bereidde dit agendapunt voor.
e. Momenteel lopen de budgetbesprekingen voor het volgende jaar. De schepen van jeugd koppelt dit terug
van zodra de gemeenteraad de budgetten goedkeurt.
f. Een lokale graffitikunstenaar contacteerde de schepen van jeugd om de muur van het skateterrein te
beschilderen.
6. Nieuws van de jeugdraad
a. Lina en Teresa kondigen hun laatste jaar aan als voorzitter van de jeugdraad. Tijd voor jong bloed om de
jeugdraad over te nemen. Het dagelijks bestuur zoekt actief naar opvolging. Ze hebben hier nog een jaar de
tijd voor.
7. Werkgroepen
a. Summer Kick Off: In 2018 bestaat de Summer Kick Off 20 jaar. Dit jaar proberen we er een speciale editie
van te maken. Zoals ieder jaar is de jeugdraad op zoek naar geïnteresseerden om de Summer Kick Off mee
vorm te geven. Wil je in deze werkgroep stappen, laat dan een seintje aan jeugddienst@herentals.be.
b. Werkgroep skaten: Zie nieuws van de stad punt b en c.
c. Fonds Herentalse Jeugdlokalen: Er zijn geen aanvragen binnengekomen. Scouts de Beucken namen
contact op met de jeugddienst voor aankoop van zeecontainers.
d. # HerMan:
De werkgroep organiseert een grote jongerenenquête. De enquêtes werden uitgedeeld, ingevuld en kort
besproken. De dienst sport, jeugd & internationale samenwerking neemt de opmerkingen mee in de
definitieve enquête.
8. Activiteiten
a. Jeugdraad:
Dag en Nacht van de Jeugdbeweging: Vrijdag 20 oktober (aan de dorpshuizen en markt) organiseert de
jeugdraad van Herentals de Dag en nacht van de jeugdbeweging.
De vlaggen van de jeugdverenigingen worden opgehangen op de markt. Jeugdverenigingen kunnen hun
vlag tot uiterlijk 18/10/2017 binnenbrengen bij de afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking in
sportcomplex De Vossenberg.
De jeugdraad deelt samen met het stadsbestuur een ontbijt uit aan kinderen en jongeren in uniform van
7.30 uur tot 8.30 uur. De jeugdraad zorgt voor de bemanning van de post aan de lakenhal. Helpende
handen zijn welkom. De jeugdraad zoekt nog een dj die: Jong is, nog naar school gaat en die plaatjes komt
draaien van 7.30 uur tot 8.30 uur aan de lakenhal. De schepen van jeugd vraagt het vriendje van haar
nicht hiervoor (Magic Lutje & Crazy Lucien).
De jeugdraad zoekt nog jeugdverenigingen voor de post aan het dorpshuis van Noorderwijk en aan het
dorpshuis in Morkhoven . Jef neemt contact op met de jeugdverenigingen van Noorderwijk en
Morkhoven om verder af te spreken.

b. Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie
Wat
13/10/2017 JC2200
Opening Café boven
20/10/2017 Jeugdraad
Jeugdraad

Dag en nacht van de jeugdbeweging
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Waar
JC2200
Lakenhal, Noorderwijk,
Morkhoven en JC 2200
3

2829/10/2017 KSA
31/10/2017 Jeugddienst
4/11/2017 Scouts 5e en 12e

Bierfeesten
Halloweenwandeling
Jin To The Beat

5/11/2017
17/11/2017
18/11/2017
20/11/2017
25/11/2017

Eetdag
Night of the Jins
Mosselfeesten
Zwembaddag
Wintercafé

Chiro Noorderwijk
Scouts de Beucken
Gidsen 2de kempen
Sportdienst
Gidsen 2de kempen

Zaal ’t Hof
Stadspark
Zaal ‘t Hof
Parochiezaal
Noorderwijk
Zaal ’t Hof
Zaal ’t Hof
Netepark
Lokaal gidsen

9. Inbox
a. Mail Bart Lambrechts (tappen in ’t Schaliken) – warmste week. Wordt aan de jeugdverenigingen
gevraagd. De mail wordt als bijlage met het verslag verstuurd.
10. Varia
Rode Kruis EHBO: Zaterdag 4 november organiseert de jeugdraad een EHBO-opleiding in samenwerking met het
Rode Kruis van Herentals. De opleiding start om 9u en duurt tot ongeveer 16u in de lokalen van het Rode Kruis
Herentals, schoolstraat 46. Tijdens de middag voorziet de jeugdraad een broodjeslunch. Er zijn 16 plaatsen
beschikbaar en inschrijven is gratis. Daarnaast krijgt iedere deelnemende jeugdvereniging extra punten voor hun
werkingssubsidie. Inschrijven? Stuur een mail naar jeugddienst@herentals.be

Volgende algemene vergadering: donderdag 26 oktober

Jeugdraad

Verslag DB 18/09/2017

4

