VERSLAG – Algemene Vergadering – 26 oktober 2017
Aanwezig: Leonie De Preter (Chiro Morkhoven), Thomas Engels (Chiro Morkhoven), Jef Krieckemans (Chirojongens
Noorderwijk), Cis Druyts (Chirojongens Noorderwijk), Paulien Huyskens (Gidsen 2 de Kempen), Marthe Huyskens
(Gidsen 2de Kempen), Jill Schellens (KLJ Noorderwijk), Mathijs Branckaerts (Scouts De Buecken), Jari Loockx
(Scouts 5de en 12de kempen), Lore Malcorps (Scouts 5de en 12de Kempen), Anke Maes (Zonnemeisjes –
Zonneknapen - DB), Joren De Becker (Jeugdcentrum 2200), Kimberly Bruyninckx (Jeugdcentrum 2200 – DB), Lina
Cambré (Voorzitter), Teresa Van Grieken (Voorzitter), Bieke Baeten (schepen van jeugd), Jef Wellens (verslag)

Verontschuldigd: Jilly Cuyvers (EJV Christenjeugd Herentals), Tom Olyslaegers (ASH Polaris)

1. Opmerkingen vorig verslag
Geen opmerkingen.
2. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld. Alle verenigingen controleren hun gegevens en geven nieuwe
gegevens door.
Halloweenvergadering!
Kortfilmpje:
http://www.kortfilm.be/kortfilm/artikel/de-horror-top-vijf
http://nofilmschool.com/2016/10/watch-horror-shorts-online
(voor de geïnteresseerden, we keken naar Alexia van de onderste link)
3. Brieven en adviezen
Terugkoppeling: /
Gevraagd advies: /
Mijn gedacht: /
4. A. Olé JeeBeePee
a. (Nieuwe) groepsleiding 2017-2018: Jef geeft de lijst nogmaals door en vraagt aan de verenigingen om de
gegevens bij te vullen indien onvolledig.
b. Kampsubsidie: De kampsubsidies werden ingediend. Alle dossiers waren volledig.
c. Vormingssubsidie: De vormingssubsidies werden ingediend.
d. 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.
e. Stemming DB: De algemene vergadering keurt de huidige samenstelling van het dagelijks bestuur goed.
De leden van het dagelijks bestuur zijn; Teresa Van Grieken (voorzitter), Lina Cambré (voorzitter), Lyna
Tops, Anke Maes en Kimberly Bruyninckx. De jeugdraad gaat unaniem akkoord met de aanstelling van het
dagelijks bestuur.
5. Nieuws van de stad
a. Vragen van/aan de schepen:
Het college van burgemeester en schepenen koos een bedrijf om de aanleg van het stadspark en de nabije
omgeving opnieuw aan te leggen.
Het begijnhofpark is bijna klaar. Vanaf mei is het park publiek toegankelijk.
Jeugdraad
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Het college gaf goedkeuring voor een tweede oudejaarsfuif in de kazerne in Wolfstee.
De skateramp van het multifunctioneel terrein is weggehaald. Als de ramp hersteld en herbruikt kan
worden, dan zoekt het bestuur een locatie voor de ramp.
6. Nieuws van de jeugdraad
/

7. Werkgroepen
a.
b.
c.

Werkgroep skaten: /
Werkgroep FHJ: Gidsen 2de kempen hebben een dossier opgestart voor de subsidie nieuwbouw.
Summer Kick Off: Summer Kick Off (of Parkrock) blaast in 2018 maar liefst 20 kaarsjes uit. Dat wordt
gevierd. Op zo’n feesteditie willen we natuurlijk zo veel mogelijk volk aantrekken. Daarom twee vragen
voor de leden van de jeugdraad. Jef deelt briefjes uit!
1. Met welk concept/idee/activiteit trekken we de jongeren uit JOUW jeugdbeweging aan in de
NAMIDDAG?
- Springkasteel, ronddraaiende paal waar je moet over springen
- Springkastelen concept? Groepen tegen elkaar
- Bekende kinder-jeugdgroepen
- Wipe-out zone, parcours in springkasteel
- Een ronddraaiende balk waar ze over moeten springen of moeten bukken
- Veel gratis eten en superzotte deelacties voor elke leeftijd
- Grote namen en zotte promo. Zorgen dat alles in de namiddag en avond mooi overloopt
- Skatecontest
- Iets gezellig, met vlaggetjes inkleden, skate-activiteiten, verschillende activiteiten, volksspelen
(moderner?)
- Muzikaal talent in de scholen zoeken
- Activiteiten eventueel meer spreiden en goed verkondigen. Leden gaan naar parkrock zonder vaak te
weten wat er precies te doen is
- Meer info verspreiden over de activiteiten
- Springkastelen

2. Met welk concept/idee/… krijgen wij JOU ’s avonds op een feest in zaal ’t Hof?
- Goede dj’s: commerciële muziek + misschien in de kleine zaal ernaast meer Housemuziek
- Eerst bands, nadien dj’s (stinkenden awesome)
- Frisse pintjes en dansen. Dus dat zit snor.
- Goede commerciële dj’s, korting in uniform, goed weer
- Veel reclame, promo (tickets weggeven bij zoek de sticker/stoel/…)
- Dj’s met leuke feestmuziek
- Geen house (PUNK!)
- Ook optredens (liefst punk) -> funeral dress, captain kaiser, prijsduiven
- Cocktails
- Goede dj’s, jeugdbeweging gerelateerd
- Dj’s die meezingers draaien (geen house!)
- Dj’s, een thema
- Goede dj’s + 2 rooms (commercieel en techno/house) -> Dassie en Abriaan, TND, Bex

d.

#Herman: De enquêtes van vorige jeugdraad werden aangepast en online gezet. De website van #Herman
staat online: www.hashtagherman.be. Check de site, vul de enquête in en like ons op facebook. Ruben
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bezoekt deze week campus Scheppers om uit te leggen wat de jeugdraad doet en . Andere scholen
engageerden zich om de jongerenenquêtes klassikaal in te vullen. De resultaten worden gebundeld en in
januari brengt de werkgroep een nieuwjaarsbrief.
Met de werkgroep van #Herman willen we bij jouw op de jeugdbeweging langskomen. Wanneer kan dit
voor de jeugdverenigingen?
- Chiro Noorderwijk: Elke vrijdag om 21u
- 5de en 12de: 4/11 om 17u in zaal ’t Hof anders 2de zaterdag van de maand in BT.
- Gidsen: 1 december – 16 februari – 30 maart
- KLJ Noorderwijk: Elke vrijdag van een activiteitweekend – 3/11
- Chiro Morkhoven: 27/10 – bel Nele Troonbeeckx
- Scouts De Buecken: Bel Ruben Geerts
- ZMZK: Bel Anke Maes

8. Activiteiten
a.

Dag van de jeugdbeweging:
De dag van de jeugdbeweging is achter de rug. Alle vrijwilligers en verenigingen zijn van harte bedankt
voor hun hulp en enthousiasme.
Tijd voor een korte evaluatie:
De onderstaande antwoorden zijn letterlijk overgenomen van de post-it’s.
’s morgens ontbijt in Morkhoven, Noorderwijk en Herentals
Groen: Wat vind je goed en wil je dat we blijven doen?
Lekker eten, mmm, peperkoek
Veel volk in Morkhoven ondanks pedagogische studiedag
Pistolets – beleg
Hedendaagse muziek
Dj
Geen brood – wel pistolets en sandwiches
Sandwiches
Rechterkant lakenhal
Chocolade
Dj
Fruitsap
Kaas
Alles was goed
Dj
Bandjes
Pistolets
Sandwiches
Choco
Pistolets
Sandwiches
Bandjes
Pistolets
Sandwiches
Sapjes
Pistolets
Zon???
Pistolets
Muziek
Dranken
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Sapjes
Bio
Sandwich + pistolets
Geel: Wat zou je volgend jaar graag willen doen? (dromen mag – laat je gaan)
Warme chocomelk
Zitplaatsen
Koffiekoeken
Een optreden
Warme dranken voor ouders
Koffiekoekenb
Spek mee eieren
Koffiekoeken
Koffie
Melkchocolade ipv pure
Massaspel op de markt
Koffiekoeken
Echt podium met presentator
Spek mee eikes
Warme Choco
Zitplaatsen
Koffiekoeken
Koffie
Photobooth
Cava
Mnm in Herentals
Andere drankjes
Tafels en banken om te zitten
Warme chocomelk
Boterhamworst
Koffiekoeken
Vuurkorf
Warme sjoko
Koffiekoeken
Hangmatten
Warme choco
Lapje of aandenken
Vuurkorven
Sfeer
Verlichting
Vervoer naar school
Koffiekoeken
Spek mee eieren
Gadget
Warme choco
Pannekoeken
Randanimatie
Warme choco
Gadget
Koffiekoek
Pannenkoek

Rood: Wat vind je niet goed en zou je kunnen afschaffen?
Slecht weer
Jeugdraad
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Alles was goed
/
Peperkoek
Het weer
De regen
Regen
Sleutel Hof
Fruit
/
Drankjes
Chocomelk “taboe” was minder lekker
School begint te vroeg
Slecht weer
Weinig keuze
/

Oranje: Wat kan beter? En hoe kunnen we dit doen?
Momenteel niets
Geen mening
School een uurke later laten beginnen
Spek mee eieren
Gesponsorde koffiekoeken
Melkchocolade ipv puur
Rondvraag naar voorkeuren
Vlottere doorgang aan buffet -> voorsmeren, Langer buffet
Een binnenlocatie als het regent
/
2 rijen om aan te schuiven = minder lang wachten
Andere drankjes
Meer bandjes
Meer vlees en kaas (NDW)
Meer sandwiches (NDW)
Meer bandjes
Ipv ontbijt koffiekoeken + warme chocomelk
Geen ontbijt meer -> één koffiekoek per persoon en warm drinken
Hoeft geen heel ontbijt te zijn. Koffiekoekje en iets warm om te drinken
Gasbekken voorzien voor spek mee eikes
Zoek bakker die koffiekoeken sponsort
Dj was niet veel meerwaarde. Meer volks, jeugdbeweging en meezingliedjes
’s avonds feest in JC2200
Groen: Wat vind je goed en wil je dat we blijven doen?
Leuke liedjes
#weer leuk
Wedstrijdje van zuipbeker
Zuipbeker
?
Neutrale tappers
Zuipbeker
Dj’s van verenigingen
Veel volk
Jeugdbeweging Dj’s
Top dj’s
Jeugdraad
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Meezingen met de goede muziek
Zuipbeker
Dj’s van jeugdbewegingen
Geel: Wat zou je volgend jaar graag willen doen? (dromen mag – laat je gaan)
Snacks (hamburgers)
Sjorconstructie
Snacks voorzien (pizza, hambis party snacks
Goedkope pinten
Top dj’s
Ook niet scouts aantrekken
Elektronisch systeem voor zuipbeker
Dat er een grote dj naam komt
Schepen van jeugd moet de prijs uitrijken
Cantus
Gratis
/
Ander concept
Snacks

Rood: Wat vind je niet goed en zou je kunnen afschaffen?
Niets
De winnaars
Ik was er niet
Concept van zuipbeker anders maken
Voortkapel was goe
Geen mening, het was goed

Oranje: Wat kan beter? En hoe kunnen we dit doen?
Ander systeem voor zuipbeker (want ik werd vergeten) -> een buis waar je bekers in steekt en dan de
hoogte tellen
Electronisch systeem voor zuipbeker (zodat score altijd duidelijk is)
Puntensysteem met pc
NDW meetrekken (Nacht eens in NDW of MRK organiseren)
Alle jeugdbewegingen van HRT aanwezig
Snacks voor de avond
Hamburgers
Snacks

a.

Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie
Wat
27/10/2017
JC2200
Opening De Veudrink
3/11/2017
Flame&Go
Ay Caramba

Waar
JC2200 - boven
t Hof

3/11/2017

Scouts De Buecken

Croqueslag

Lokalen scouts De Buecken

4/11/2017

scouts 5e 12e

Jin to the Beat

t Hof

5/11/2017

Chiro Morkhoven

Eetdag

Parochiezaal Morkhoven

11/11/2017

Scouts De Buecken

Oldie Avond

t Hof

17/11/2017

Scouts De Buecken

Night of the Jins

t Hof

18 - 19/11/2017

Gidsen 2e Kempen

Mosselfeesten

t Hof

25/11/2017

Gidsen 2e Kempen

Wintercafé

Lokaal Gidsen

Jeugdraad
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10/02/2018

Stadsbestuur
Herentals, de
Derdewereldraad en
deN Babbelhoek
Gidsen 2e Kempen

3/03/2018

Gidsen 2e Kempen

26/11/2017

11.11.11 Brunch

T Hof

Jinstagram

t Hof

Generation Party

t Hof

9. Inbox
a.

Debattle: De website is operationeel.

10. Varia
Wereldtals: Een warme oproep van de derdewereldraad. Van 24 februari tot 27 april 2018 haalt Herentals de
wereld in huis. De derdewereldraad spoort verenigingen, organisaties en scholen aan om tijdens deze periode
een activiteit rond het thema Noord-Zuid te organiseren. Zo kunt u, dicht bij huis, kennismaken met andere
culturen, gewoonten en gebruiken. Wereldtals is de noemer waaronder al de activiteiten gebundeld zijn. De
pijlers zijn respect, verbondenheid en diversiteit. Meer info op www.wereldtals.be . Je vereniging kan hier een
subsidie voor krijgen, je dient een dossier in via de website voor 25/12/2017. Wil je hulp bij het indienen van het
dossier, dan contacteer je de afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking.
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