VERSLAG – ALGEMENE VERGADERING – 30 November 2017
Aanwezig:
David Van , Jenny (Jeugd Rode Kruis), Lore, Jari (Scouts Reynaert-Adinda), Joey, Stefan (KSA), Jul, Wannes (De Buecken),
Dries, Elise (KLJ), Laïs, Marthe (Gidsen 2de kempen), Christof, Jason Philippe (JC 2200), Bieke (Schepen), Simon
(jeugdconsulent), Lyna Tops (DB Jeugdraad), Ruben (Stagiair SJI)
Afwezig:
Verontschuldigd:
Tom Olyslaegers, Teresa Van Grieken, Lina Cambré, Kimberly Bruyninckx, Anke Maes, Jef Wellens

1. Opmerkingen vorig verslag
Geen opmerkingen.
2. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.
3. Brieven en adviezen
Terugkoppeling: /
Gevraagd advies:
Na lang overleg heeft de zoneraad zich op 23 september 2017 akkoord verklaard met het ontwerp
‘politiereglement publiek toegankelijke gebouwen en evenementen’. Herentals heeft altijd een sterk
reglement gehad voor brandveiligheid. Er verandert weinig voor de verenigingen. Belangrijk in dit reglement:
- Alle exploitanten (jeugdverenigingen) melden zich binnen zes maanden na de indiensttreding via het
elektronisch formulier op de website van de brandweerzone Kempen.
- Bekijk zeker eens de Capaciteitsbepaling wanneer je evenementen organiseert die niet doorgaan in
geregistreerde (fuif)locaties.
ADVIES: De jeugdraad adviseert positief.
Mijn gedacht: /
4. A. Olé JeeBeePee
a. Subsidie Brandveiligheid: Het stadsbestuur heeft een subsidiereglement om de brandveiligheid te
verbeteren. Het stadsbestuur merkt dat jeugdverenigingen hier weinig gebruik van maken. Dit reglement
gaat niet enkel over aanpassingen aan de infrastructuur, maar kan ook aangewend worden voor
terugbetalingen van bijvoorbeeld keuringen. De jeugdverenigingen worden aangespoord om gebruik te
maken van dit reglement. https://www.herentals.be/impulssubsidie-brandveiligheid-jeugdinfrastructuur
b. Werkingssubsidie: De diensten leggen momenteel de laatste hand aan de verwerking van de
werkingssubsidies.
c. Terugblik herfstvakantie: De Grabbelpas en sportkampen waren goed. Voor het tweede jaar op rij
organiseerde de dienst sport, jeugd & internationale samenwerking een Halloweentocht. Ook dit jaar
werd het een succes. De diensten bedanken de jeugdraad voor hun hulp.
d. Begijnhofpark: NaturePlay start de komende weken met de bouw van het avonturenbos aan het
Begijnhofpark. De oplevering staat gepland voor kerstmis. Het wordt een themabos.
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e.

Geblokkeerde fuifweekends: op 31 mei 2018 verloopt de deadline voor de weekends van het najaar 2018.
Hier is een overzicht van de data:
3de weekend september
Vrijdag 21/09/2018
Jeugdcentrum 2200
Zaterdag 22/09/2018
1ste weekend november

3de weekend november

Vrijdag 02/11/2018

Scouts De Beucken

Zaterdag 03/11/2018

(Mosselfeesten Gidsen)

Vrijdag 16/11/2018
Zaterdag 17/11/2018

Jin to the beat

5. Nieuws van de stad
a. Vragen van/aan de schepen:
De schepen overloopt de toegekende kampsubsidies. Deze worden in december uitbetaald aan de verenigingen.
In 2018 wordt de buitenspeeldag georganiseerd in samenwerking met de gemeenten uit regio Neteland
(Herentals, Herenthout, Olen, Vorselaar en Grobbendonk). De buitenspeeldagen gaan in Herentals door op 18
april en op 2 mei in Noorderwijk/Morkhoven.
6. Nieuws van de jeugdraad

7. Werkgroepen
a.
b.
c.
d.

Werkgroep skaten: De werken aan het nieuwe skateterrein zijn begonnen. De aannemer verwacht om
voor kerstmis op te leveren.
Werkgroep FHJ: Gidsen 2de kempen hebben een dossier opgestart voor de subsidie nieuwbouw.
#Herman: De acties rond #HERman zijn het laatste puntje van de jeugdraad.
Summer Kick Off: De vergadering op 28 november is uitgesteld. De nieuwe datum is donderdag 21
december om 20.30 uur in De Max.

8. Activiteiten
a.
Nieuwjaarsreceptie jeugdraad + voorstelling #Herman:
Op zaterdag 13/01 om 19u in de Lakenhal worden verenigingen, pers, jongeren en de politiek uitgenodigd op de
nieuwjaarsreceptie van de jeugdraad. Hier staan de resultaten van #HERman centraal.
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a.

Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie
Wat
30/01
Jeugdraad
Nieuwjaarszingertjes
22/12
JC 2200
Kerstcafé
de
10/01
Gidsen 2 kempen
Jinstagram
24/02
Gidsen 2de kempen
Quiz
15/12
KLJ
Stand op de kerstmarkt
23/12
KLJ
Kerstkeet
13/01
KLJ
Kerstboomverbranding
9/12
5e en 12e
Kerstmarkt
e
e
11/02
5 en 12
Spaghettidag
9/12
Derdewereldraad
The Lion (Film)
24/12
Scouts De Buecken
Middernachtmis

Waar

9. Inbox
a. Graspop: De mail met een oproep voor vrijwilligers is verzonden naar de verenigingen. Andere festivals
zijn ook steeds op zoek naar jeugdverenigingen (vb. Reggae Geel).
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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. Je krijgt tot 300 euro aan subsidies als je een project indient. Je
kan je project indienen tot uiterlijk 24 december 2017.
#HERman: Ruben projecteert resultaten en overlegt met jongeren welke input zij kunnen geven.
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