VERSLAG – AV – 27 april 2017
Aanwezig: Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Nele (Chiro Morkhoven), Noa (Chiro Morkhoven), Anne-Sophie (Chiro Morkhoven),
Cis Druyts (Chirojongens Noorderwijk), Jannis Smeyers (Chiromeisjes Noorderwijk), Marieke Vervoort (KLJ
Noorderwijk), Emma Heylen (KLJ Noorderwijk), Joey Goemans (KSA Herentals), Sven Mols (Scouts 5de en 12de),
Anke Maes (Zonnemeisjes – Zonneknapen), Jill Van Asbrouck (dagelijks bestuur), Jorien Tops (Dagelijks Bestuur),
Bieke Baeten (schepen van jeugd), Lina Cambré (Voorzitter), Teresa Van Grieken (Voorzitter), Jef Wellens
(Verslag)

Afwezig:
Verontschuldigd: Simon Vantomme, gidsen 2de kempen

1. Kennismaking schepen
De nieuwe schepen van jeugd stelt zich voor.
2. Opmerkingen vorig verslag
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.
3. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.
Kennismakingsrondje:
Wat zou je doen als je de lotto wint?
4. Brieven en adviezen
Terugkoppeling: /
Gevraagd advies:
Budget 2018: de adviesraden moeten ten laatste donderdag 30 juni een voorstel indienen voor het
budget van 2018. Volgende jeugdraad wordt het meerjarenplan overlopen en kunnen de verenigingen
suggesties of opmerkingen geven over het budget 2018. Het meerjarenplan zal mee doorgestuurd
worden met het verslag.
Openingsuren administratie jeugddienst: De jeugddienst verhuist vanaf 15 mei naar de Vossenberg. Dit
blijkt een ideaal moment om de openingsuren van de jeugddienst te herbekijken en af te stemmen op de
rest van de organisatie. Hiervoor is een advies van de jeugdraad vereist. De jeugdraad adviseert unaniem
positief.
Alcohol op fuiven: Het stadsbestuur stelt voor om een alcoholkit te maken om organisatoren te
ondersteunen om in orde te zijn met de wetgeving. Er is volgens het DB al een fuifkoffer die
organisatoren kunnen lenen. Deze wordt volgens de leden van het DB weinig gebruikt en is niet handig.
Het DB denkt dat een sensibilisatie-actie interessanter kan zijn. Daarbij werden de Tyvec Bandjes ook vaak
door jeugdverenigingen opgehaald bij de jeugddienst voor heel andere doeleinden dan de bedoeling was.
De jeugdverenigingen vinden dit een goed voorstel. De jeugdraad adviseert positief.
Subsidieaanvraag Van Eccelpoel: Verswinkel Van Eccelpoel diende een subsidieaanvraag in. Ze laten de
leerlingen van het kunstonderwijs van KOSH wijntonnen, die ze als decoratie gebruiken in één van hun
commerciële projecten, schilderen. Hiervoor vragen ze een subsidie aan voor artistieke- en/of culturele
projecten voor jongeren. De jeugdraad geeft unaniem een negatief advies omdat het hier gaat over een
commerciële activiteit van een lokale handelaar en omdat aan niet alle voorwaarden van het
subsidiereglement wordt voldaan.
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Mijn gedacht: /
5. A. Olé JeeBeePee
a. Kampvervoer: de verdeling komt pas op een college in mei omdat er enkele ritten verzet moesten
worden. Nadien ontvangt iedere jeugdbeweging een brief met concrete afspraken.
b. Terugkoppeling Grabbelpas paasvakantie: voor de deelname aan de activiteiten was er een
bezettinggraad van 65%. Dit is een goed resultaat voor de paasvakantie. Drie activiteiten moesten
geannuleerd worden door te weinig inschrijvingen (twee voor de oudste groep, één voor de middelste
leeftijdsgroep.
c. Geblokkeerde fuifweekends: op 31 mei verloopt de deadline voor de weekends van het najaar. Hier is een
overzicht van de data:
Dagen die zijn gereserveerd najaar 2017: !!! drie open data !!!
 vrijdag 15/09:
 zaterdag 16/09:
 vrijdag 03/11: Flaming Go vzw
• zaterdag 04/11: Chiro 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

d.
e.

Dit zijn alle 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!
De Buitenspeeldag heeft heel wat kinderen naar het stadspark van Herentals, de sportvelden van
Noorderwijk en het Dorpsplein van Morkhoven getrokken.
Sociale bijdrage diftar: Elke vereniging met een eigen lokaal kan een sociale bijdrage van 10 euro krijgen.
Ze moeten hiervoor een gemotiveerde brief schrijven aan het college van burgemeester en schepenen. De
jeugddienst maakte een sjabloon op dat je kan invullen en opsturen.

6. Nieuws van de stad
a.
Het stadsbestuur roept verenigingen op om acties op te starten voor consortium 12-12. Het stadsbestuur
geeft uiteraard ook een bijdrage. Het dagelijks bestuur van de jeugdraad engageert zich spontaan om de
winsten van 50 jaar jeugdraad te schenken aan consortium 12-12. Registreer jouw actie via
wereld@herentals.be.
b.
Het stadsbestuur zoekt een team dat JC2200 wil overnemen. Op 9 mei 2017 vindt er in JC2200 om 19.00
uur een infovergadering plaats. Iedereen die interesse heeft in het jeugdhuis en zich hiervoor wil
engageren is welkom.
c.
Het stadsbestuur onderzoekt wat de effecten en mogelijkheden zijn om Witbos in te kleuren als
recreatiezone.

7. Nieuws van de jeugdraad

8. Werkgroepen
a. Werkgroep Summer Kick Off:
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a.

b.
c.

De Dj’s zijn gekend. Nodig iedereen uit via facebook. Er liggen affiches en flyers klaar bij de jeugddienst.
Iedereen is van harte uitgenodigd om die te gaan plakken. Enkele jeugdverenigingen hebben al toegezegd
om te komen helpen. Er zijn nog vrijwilligers nodig voor de opbouw en te helpen op de dag zelf.
De verenigingen die komen helpen krijgen een deel van de opbrengst.
Werkgroep skaten:
De werkgroep komt binnenkort samen. Op de werkgroep zal het gaan over hoe het skateplein door
iedereen optimaal kan gebruikt worden. Daarnaast wordt bekeken hoe het skateterrein ordelijk en rein
kan blijven. Tijdens de vakantie was er een incident gebeurt met een skateboard dat op straat terecht
kwam. De werkgroep zoekt naar een oplossing om dit uit te sluiten. Dit onderwerp wordt geagendeerd op
het college van 2 mei.
Werkgroep FHJ: Vergadering FHJ op 27/04 om 19u30 in de jeugddienst. De aanvraag van de Gidsen werd
goedgekeurd.
Werkgroep verkiezingen: De werkgroep heeft als doel om de jongeren een stem te geven naar aanleiding
van de verkiezingen in 2018. Wie verdedigt de belangen van jongeren beter dan een superheld? Wel
daarom introduceert de werkgroep HerMan. De werkgroep is volop aan de slag om de superheld uit te
werken. Als je graag meewerkt, dan ben je uiteraard welkom. De volgende werkgroep is op maandag 22
mei. Houd in de toekomst zeker HashTag Herman in het oog en laat je stem gelden.

9. Activiteiten
a. Jeugdraad:
50 jaar jeugdraad:
De Witte Stilte zal niet aanwezig zijn op de afterparty van 50 jaar jeugdraad. Tuxedo Kollektiv komt in de
plaats. De opbrengsten van de afterparty zullen geschonken worden aan 12-12.
Laatste Jeugdraad:
De laatste vergadering van de jeugdraad is op 25 mei, gewoontegetrouw doen we dan iets speciaals.
b. Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie
Wat
12/05/2017
Per Total
13/05/2017 Scouts De Buecken
chouffefeesten
19/05/2017 Jeugdraad
50 Jaar jeugdraad
de
20/05/2017 5 en 12de
Jin For Life
24/05/2017 Chiro Morkhoven
24/06/2017 Chiro Noorderwijk
Chirojongens
15/07/2017 Noorderwijk
05/08/2017 KLJ Noorderwijk
12/08/2017 Reynaert-Adinda
09/09/2017 Reynaert-Adinda
15/09/2017 De Buecken
18/11/2017 Gidsen 2e Kempen

Hemelbal 2017
Barbecue Kerels

Waar
JC 2200
Den Brink
JC 2200
JC2200
terrein Chiro
Morkhoven
Chiro Noorderwijk

United
Openluchtfuif
Soundclash BT
Expo Malpertusa
Scoutsfeesten 2017
Mosselfeesten

T Hof
Noorderwijk
achter zaal Nieuwland
scoutslokaal wijngaard
augustijnenlaan
t Hof

10. Inbox
a. Medewerkers Herentals Fietst Feest: de organisatie zoekt verenigingen die graag een centje bij verdienen.
b. Three And More: info-avond donderdag 8 juni 2017 om 20u in cc ’t Schaliken.
c. Youthwork@pride: een warme oproep aan jeugdverenigingen om zaterdag 20 mei 2017 af te zakken naar
Brussel voor de Belgian Pride Parade. Daarnaast biedt weljongniethetero een vorming aan om een “Ally”
te worden.
11. Varia

Jeugdraad

Verslag AV 27/04/2017

3

Volgende AV-vergadering: donderdag 18 mei – de laatste!
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