VERSLAG – AV – 26 januari 2017
Aanwezig: Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Jasmine Buts (Chiro Morkhoven), Jannis Smeyers (Chiromeisjes Noorderwijk), Laura
e
e
Vanlommel (Chiromeisjes Noorderwijk), Sven Mols (Scouts 5 & 12 ), Lyna Tops (Db-lid), Lina Cambré (Voorzitter – KSA Jeugdcentrum), Teresa Van Grieken (Voorzitter – Zonnemeisjes-Zonneknapen) Jan Bertels (schepen van jeugd) – Jef Wellens
(jeugddienst – Verslag)
Afwezig:
Verontschuldigd:

1. Opmerkingen vorig verslag
/
2. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.
Kennismakingsrondje.
3. Brieven en adviezen
Terugkoppeling: /
Gevraagd advies: /
Mijn gedacht: /
4. A. Olé JeeBeePee
a. Terugblik Grabbelpas kerstvakantie 2016 - 2017: De grabbelpas tijdens de kerstvakantie had een goede
bezettingsgraad. Er moesten drie activiteiten geannuleerd worden wegens te weinig inschrijvingen bij de
oudste groep van 10 tot 12 jaar.
b. Attesten fiscale aftrekbaarheid worden verdeeld
c. Aanvraag kampvervoer: de deadline voor de aanvraag van kampvervoer is 1 maart. We vragen om het
formulier online in te vullen via http://www.herentals.be/aanvraag-kampvervoer. Het reglement kunnen
jullie raadplegen op: http://www.herentals.be/kampsubsidie. Er wordt geen vervoer door de stad
Herentals voorzien op weekenddagen en feestdagen. Dit vervoer moeten de verenigingen zelf regelen en
hiervoor kan er een subsidie aangevraagd worden, zie reglement. Op de AV van 23/02 komt Steve van de
stedelijke werkplaats een extra woordje uitleg geven over wat wel en wat niet kan. Als jeugdverenigingen
hun kampplaats al kennen geven ze dit best op voorhand door aan de jeugddienst.
Als je al specifieke vragen hebt kan je die sturen naar jeugddienst@herentals.be.
5. Nieuws van de stad
a. Jan Peeters, de burgemeester, verlaat de politiek. Jan Bertels, momenteel schepen van jeugd zal hem
opvolgen als burgemeester. Het is nog niet bekend wie de schepen van jeugd wordt.
b. Het speel en recreatieterrein in het Spaans Hof wordt vernieuwd. Als daar ideeën voor zijn, dan zijn deze
welkom. Ideeën rond hoe in dit project geparticipeerd kan worden zijn welkom. Als je met je
jeugdvereniging gebruik maakt van bijvoorbeeld het basketbalterrein, dan laat je dit best weten aan de
jeugddienst. Op die manier kan dit meegenomen worden naar het project.
c. Er is vanaf nu een online formulier voor de subsidie voor jubilerende verenigingen:
https://www.herentals.be/node/1684. Je aanvraag moet een jaar op voorhand gebeuren zodat hiervoor
de nodige kredieten kunnen vrijgemaakt worden.
d. De vakantiewerkingen van het stadsbestuur zijn gekend. De stad is altijd op zoek naar nieuwe animatoren
voor de vakantiewerkingen. Geef dit zeker door aan je leidingsploeg.
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e.

f.

In de media verschenen vorige week persberichten over een bovenlokale samenwerking van de
gemeentezone Neteland. Stad Herentals zal zich ook mee inzetten om bijvoorbeeld het aanbod van de
vrijetijdswerkingen op elkaar af te stemmen.
De jeugddienst verhuist op 11 & 12 mei naar de Vossenberg.

6. Nieuws van de jeugdraad

7. Werkgroepen
a. Werkgroep skaten: Het skateterrein werd plechtig geopend. Het was een succes. Er is een werkgroep van
start gegaan voor de invulling van een skateterrein op het multifunctioneel terrein.
b. Werkgroep Summer Kick Off: Summer Kick Off vindt plaats op vrijdag 23/06. 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.
c. Werkgroep FHJ: Chiro Morkhoven ontving een budget voor de aankoop van een keuken. Geïnteresseerde
verenigingen vinden meer informatie hierover op: https://www.herentals.be/subsidiejeugdinfrastructuur. Gidsen 2e Kempen hebben plannen om lokalen op hun huidige lokaal te zetten. Ze
willen weten of ze hiermee in aanmerking komen voor de subsidies van nieuwbouw. De dienst sport,
jeugd & internationale samenwerking bekijkt de verslagen en reglementen van de werkgroep FJH en
koppelt dit terug. Als de aanvraag eenmaal binnenkomt, wordt de werkgroep bijeengeroepen. Op een
volgende jeugdraad wordt beslist wie de afgevaardigde van de jeugdraad zal zijn.
8. Activiteiten
Jeugdraad:
a. Nieuwjaarszangers:
Het was een succes. Er waren dit jaar minder kindjes dan anders omwille van de koude en het slechte weer.
b. Fuiven:
De schepen van jeugd vraagt of de fuifkalender nog gebruikt wordt om fuiven op hetzelfde moment te
voorkomen? Hier wordt volgens de jeugdverenigingen geen gebruik meer van gemaakt omdat zaal ’t Hof
momenteel de enige fuifzaal is in centrum Herentals. Binnenkort kan je de agenda van ’t Hof online
raadplegen. Momenteel zijn er toch enkele fuiven van jeugdverenigingen die op dezelfde datum plaats
vinden.
Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie
Wat
3&4/02/2017
JC 2200
Eenjarig bestaan
10/02/2017
Scouts De Buecken
Area 2200
e
11/02/2017
Gidsen 2 kempen
Jinstagram
Scouts 5e en 12e
Spaghettidag
19/02/2017
03/03/2017
KLJ Noorderwijk
KLJ boerenkermis
3&4/03/2017
ASH Polaris
Sterrenkijkdagen
04/03/2017
Chiro Noorderwijk
Black & Blue
Gidsen 2e kempen
Generation Party (met kinderfuif)
04/03/2017
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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Waar
JC 2200
t Hof
t Hof
Atheneum De Vesten
KLJ lokaal NDW
Begijnhof
Sporthal NDW
t Hof
Jeugddienst
t Hof
Sporthal NDW
t Hof
Parochiezaal MKH
Lakenhal
terrein Chiro Morkh
augustijnenlaan
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a.

b.

c.

d.

e.

Nieuwsbrief departement cultuur, jeugd, sport & media:
-Kindvriendelijke versie JKP: Er is een toegankelijke en kindvriendelijke versie van het jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan te vinden op de website http://jkp.vlaanderen/
- Projectoproep 'bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk’: De Vlaamse regering roept
jeugdverenigingen op om projecten op lokaal niveau te starten om jeugdwerk voor kinderen en jongeren
in kwetsbare situaties.
Graspop Metal Meeting zoekt geëngageerde verenigingen om te komen helpen. Je kan je aanmelden met
je vereniging op:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZW1q47exUJCq4BUCZt2GO5OzCJP8EOzZkq3UlWy5IoWayR
g/viewform?c=0&w=1
Brandweerpost Herentals vraagt of Night-on-Fire, een benefietfuif ten voordele van een goed doel, mee
opgenomen kan worden als terugkerend jaarlijks evenement in zaal ’t Hof. Er bestaat een regeling met
vaste weekends voor het gebruik van zaal ’t Hof. Volgens het DB is het nu al erg moeilijk voor de
jeugdverenigingen om elkaars fuiven op elkaar af te stemmen. Het is niet de bedoeling zijn dat nietjeugdverenigingen een plaats van de jeugdverenigingen innemen. Het college van burgemeester en
schepenen besliste ondertussen om Night On Fire een vaste plaats in de agenda van ’t Hof te geven.
Week tegen Pesten gaat in 2017 door van 17 tot 24 februari. Tumult spoort iedereen aan om samen met
hen actie te ondernemen tegen pesten. Wil je als jeugdvereniging je profileren of actie voeren tegen
pesten, dan kan je meer info vinden op https://tumult.be/de-vlaamse-week-tegen-pesten.
Theater ’t Nat speelt “de perfecte vrouw”. Zij willen een speciaal aanbod doen voor jeugdverenigingen en
vragen de jeugdraad om dit nieuws te verspreiden. 20% van de opbrengsten van de ticketverkoop gaat
naar Kom Op Tegen Kanker.

9. 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. Scouts en Gidsen organiseren een wedstrijdweekend waar je als jeugdvereniging sjorhout ter waarde van
€500 kan winnen. Meer info vind je op: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/techniekenmateriaal/sjorwedstrijd-kamp-en-hout-2017
c. Afvalcontainers ’t Hof: Het kost €25 euro per stuk om afvalcontainers aan ’t Hof te laten leveren. Voor
kleine evenementen is één container voldoende, bij grote evenementen zijn er twee nodig. Hierdoor loopt
de kostprijs fel op. Daarnaast moeten de organisatoren van de fuif ook nog betalen voor de verwerking
van hun afval. De jeugdraad vraagt of er een alternatief is voor jeugdverenigingen. De schepen van jeugd
geeft aan dat de verwerking van het afval vastgelegde tarieven zijn die worden vastgelegd door IOK. De
jeugdraad kan deze vraag stellen aan IOK of eventueel via de dienst milieu.
d. Vorige AV van de jeugdraad vroegen de Gidsen of ze zaal ’t Hof mogen gebruiken voor hun mosselfeest op
18/11. De jeugdverenigingen konden tot 5 december opmerkingen geven. Er kwamen geen opmerkingen
binnen, er werd naar de gidsen gecommuniceerd dat het gebruik van zaal ’t Hof op 18 november 2017 in
orde is.
e. Kerstmarkt: De huur van een kraam op de kerstmarkt kost €150 voor een vereniging die alcohol serveert.
Dit bedrag is gelijk voor particulieren als voor verenigingen. Het DB van de jeugdraad merkt op dat het
daarom voor verenigingen bijna onmogelijk is om daar een winstgevende activiteit van te maken.
Hierdoor blijven de jeugdverenigingen weg van de kerstmarkt. De jeugdraad kan hiervoor een brief
schrijven aan de vzw Toerisme.
f. Studeren in de bibliotheek: De bibliotheek opent zijn deuren in de maand juni zijn deuren om 10u om
studenten een plaats te geven om te studeren. Het DB van de jeugdraad vraagt of dit ook mogelijk is in
januari. De jeugddienst vraagt dit na bij de bibliothecaris.
g. Tom van ASH Polaris had een opmerking over de inzage in de verdeling van de werkingssubsidies.
Voordien konden alle jeugdverenigingen de berekeningen van hun werkingssubsidies komen inkijken
voordat het dossier geagendeerd werd op het college van burgemeester en schepenen. De jeugddienst
neemt deze opmerking mee voor de procedure van dit werkingsjaar.
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