VERSLAG – Algemene Vergadering – 18 mei 2017
Aanwezig:

Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Chiro Morkhoven (2 personen), Paulien Huyskens (gidsen 2de kempen), Nina
Desmedt (gidsen 2de kempen), Jill Schellens (KLJ Noorderwijk), Emma Heylen (KLJ Noorderwijk), Joey Goemans
(KSA Herentals), Mathuis Branckaerts (scouts De Buecken), Ruben Geerts (scouts De Buecken), Sven Mols
(scouts 5e en 12e), Noor Witvrouwen (scouts 5e en 12e), Jari Loockx (scouts 5e en 12e), Jorien Tops (dagelijks
bestuur), Lyna Tops (dagelijks bestuur), Jill Van Asbrouck (dagelijks bestuur), Lina Cambré (voorzitter), Teresa
Van Grieken (voorzitter), Jan Bertels (burgemeester), Simon Vantomme (jeugdconsulent), Jef Wellens (verslag)

Afwezig:
Verontschuldigd:

1. Opmerkingen vorig verslag
/
2. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.
Kennismakingsrondje.
3. Brieven en adviezen
Terugkoppeling:
Gevraagd advies:
Budget 2018: de adviesraden dienen ten laatste voor eind juni een voorstel in voor het budget van 2018.
Deze jeugdraad overloopt het meerjarenplan. De jeugdverenigingen geven suggesties of / en opmerkingen
over het budget 2018. De jeugdverenigingen merken op dat er geen budgetten voorzien zijn voor de bouw
van een fuifzaal. De jeugdverenigingen merken op dat jongeren nood hebben aan een degelijke
fuifinfrastructuur. Momenteel moeten ze vaak concurreren met elkaar om gebruik te kunnen maken van zaal
’t Hof.
De jeugdverenigingen merken op dat de bedragen van de subsidies tot 2019 zijn opgenomen in de financiële
meerjarenplanning. Zij zijn zeer tevreden dat ze voor verschillende zaken ondersteuning kunnen krijgen in de
vorm van subsidies, zowel voor de reguliere werking van de jeugdverenigingen als voor specifieke zaken zoals
brandveiligheid, vorming, …
De jeugdraad wenst expliciet dat de budgetten voor jeugd behouden blijven.
Huurprijs zaal ’t Hof en JC2200: De jeugdverenigingen van Herentals merken op dat het bedrag van de
huurprijs van JC2200 die het stadsbestuur vraagt erg hoog ligt. Ze vragen om de tarieven van ’t Hof te
bekijken en eventueel te verhogen om de huur van het jeugdcentrum te verlagen.
Mijn gedacht: /
4. A. Olé JeeBeePee
a. Speelstraten: er zijn 17 aanvragen binnengekomen. De aanvragen worden verwerkt.
b. EHBO: de jeugdraad organiseert in het najaar een EHBO-opleiding. Het Rode Kruis wil deze opleiding
geven in hun eigen lokalen. De opleiding bestaat uit twee delen. Eén deel in de voormiddag (algemene
EHBO) en één deel in de namiddag (AED in het kader van Hertveilige gemeente). Door deel te nemen aan
de EHBO opleiding krijgt je jeugdvereniging extra punten voor de werkingssubsidies. Deelnemen aan de
cursus is gratis. De Herentalse jeugdverenigingen geven aan dat de voorgestelde datum niet goed uitkomt.
Verschillende jeugdverenigingen zijn dan op planningsweekend met hun leidingsploeg. De jeugddienst
zoekt een andere datum.
Jeugdraad
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c.

Geblokkeerde fuifweekends: op 31 mei verloopt de deadline voor de weekends van het najaar. Hier is een
overzicht van de data die aan het cultuurcentrum worden doorgegeven:
Dagen die zijn gereserveerd najaar 2017: !!! er zijn nog twee open data !!!
 vrijdag 15/09:
 zaterdag 16/09:
 vrijdag 03/11: Flame & Go vzw
• zaterdag 04/11: Scouts 5e en 12de : Jins tot he Beat
 vrijdag 17/11: Scouts De Buecken: Area 2200
• zaterdag 18/11: Gidsen 2de Kempen: Mosselfeest
Geblokkeerde fuifweekends voorjaar 2018: Deadline 30 september 2017
Dit zijn de weekends die voor de jeugdverenigingen geblokkeerd zijn:
 2de weekend februari
 1ste weekend maart
 1ste weekend april
 3de weekend september
 1ste weekend november
 3de weekend november
Let er wel op dat de vereniging de zaalreservatie zelf in orde moet brengen bij het cultuurcentrum!

5. Nieuws van de stad
a. Blokken in de bib: Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde. Speciaal voor studenten die liever niet alleen
thuis blokken voor de laatste examens opent de bib in de voormiddag onze deuren. Vanaf 22 mei stelt de
bib haar leeszaal open van 9 tot 13 uur. Tussen 9 en 10 uur kan je gewoon binnenlopen. Wie later komt,
kan aanbellen aan de voordeur. Tijdens de middagpauze, tussen 13 en 14 uur, is de bibliotheek volledig
gesloten.
Deze regeling loopt tot 23 juni en geldt enkel voor studenten.
b. Het MilieuEffectenRapport over de golfterreinen van Witbos liggen ter inzage.
6. Nieuws van de jeugdraad
a. Dagelijks bestuur jeugdraad (db) 2017-2018: Het huidige werkingsjaar van de jeugdraad zit er bijna op,
maar ook voor werkingsjaar 2017-2018 zijn we nog op zoek naar nieuwe leden van het db, het dagelijks
bestuur van de jeugdraad. Het dagelijkse bestuur komt de week voor de algemene vergadering samen om
o.a. de agenda van de jeugdraad vast te leggen. Tijdens de zomer doet het db hier een oproep voor.
7. Werkgroepen
a. Summer Kick Off: De affiche staat op de Facebookpagina. Er wordt gevraagd om deze te verspreiden via
de Facebookpagina van jullie vereniging.
Er wordt aan de verenigingen gevraagd of ze het aantal helpers en de namen van de helpers ten laatste
op 28 mei laten weten. Let op: tappers moeten minstens 16 jaar zijn. Een tapploeg bestaat uit 8 personen.
Je kan ook komen helpen met de opbouw/afbraak, hierop staat geen leeftijdsgrens.
b. Werkgroep skaten: Er is een doorbraak in het dossier. Het college besliste om te investeren in de
ondergrond van het multifunctioneel terrein zodat er een kwalitatieve skateinfrastructuur geplaatst kan
worden.
c. Fonds Herentalse Jeugdlokalen: Er zijn geen aanvragen binnengekomen.
d. # HerMan: 22 mei om 20u vergadert de werkgroep in café ‘t Theater. Er wordt gewerkt aan een actie/antiheld. De werkgroep steekt verschillende acties ineen: een evaluatie van het Herentalse fuifbeleid, een
themacafé, een themadag rond verkiezingen, een bevraging van jongeren,… De werkgroep overhandigt
met Sinterklaas een memorandum aan de politieke partijen.
8. Activiteiten
a. Jeugdraad:
Summer Kick Off: woensdag 28 juni!
b. Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie
Wat
Jeugdraad
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19/05/2017
20/05/2017
24/05/2017
28/05/2017
28/06/2017
15/07/2017
05/08/2017
12/08/2017
09/09/2017
10/09/2017
15/09/2017
18/11/2017

Jeugdraad
Scouts 5de en 12de
Chiro Morkhoven
Scouts De Buecken
Jeugdraad Herentals
Chirojongens
Noorderwijk
KLJ Noorderwijk
Reynaert-Adinda
Reynaert-Adinda
Dzia – CC ‘t SChaliken
De Buecken
Gidsen 2e Kempen

50 Jaar jeugdraad
Jin For Life
Hemelbal 2017
Braderij: Eten en drinken
Summer Kick Off

JC 2200
JC2200
terrein Chiro Morkh
Braderij
Stadspark

United
Openluchtfuif
Soundclash BT
Expo Malpertusa
Workshop Graffiti
Scoutsfeesten 2017
Mosselfeesten

T Hof
Lokaal KLJ Noorderwijk
achter zaal Nieuwland
scoutslokaal wijngaard
augustijnenlaan
t Hof

9. Inbox
a. Zoektocht naar jongeren: Wie doet er mee aan een enquête? Mail wordt meegestuurd met het verslag.
b. Legerstock – reclame: Een scan van de folder wordt meegestuurd met het verslag.
c. Van Oirschot, Gareelmakersstraat 6 te Herentals deelt gratis wegwerppaletten uit. Dit tot 2
aanhangwagens per dag. Als je paletten wil komen halen, dan neem je contact op met Jo Van Den Broeck
(johan.van.den.broeck@vanoirschot.be).

10. Varia
a. Data jeugdraad 2017 – 2018: Het dagelijks bestuur stelt voor om de jeugdraad bijeen te laten komen op
donderdag: 28/09 , 26/10 , 30/11, 25/1 , 22/02 , 29/3 , 26/04 , 31/05

31/05 is een datum die dicht bij de examens van studenten ligt. De jeugdraad beslist om de datum een
week te vervroegen naar 24/05.
Enkele jeugdverenigingen merken op dat de jeugdraad redelijk vaak samenkomt. Ze stellen voor om dit
concept te herbekijken. Ideeën hierover zijn natuurlijk welkom. Je kan suggesties sturen naar
jeugddienst@herentals.be of naar voorzitter@jeugdraadherentals.be of je kan deze meenemen naar het .
b. Kwetsbare bossen: Burgemeester Jan Bertels vraagt de jeugdverenigingen eens een kijkje nemen naar de
kwetsbare bossenkaart. Je kan je mening hierover geven via:
https://www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek

11. 50 jaar jeugdraad
Morgen is het zover. Met zijn allen daar heen!

Volgende AV-vergadering: donderdag 28 september
Succes met eventuele examens!
Fijne vakantie!

Jeugdraad
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