VERSLAG – AV – 30 maart 2017
Aanwezig: Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Lore De Vries (Chiro Morkhoven), Jasmine Buts (Chiro Morkhoven), Jannis Smeyers
(Chiromeisjes Noorderwijk), Marieke Vleminckx (Chiromeisjes Noorderwijk), Paulien Huyskens (Gidsen 2de kempen), Dries
Heylen (KLJ Noorderwijk), Emma Heyen (KLJ Noorderwijk), Maarten Maes (KSA Herentals), Lyna Tops (Dagelijks bestuur) Lina
Cambré (Voorzitter – KSA - Jeugdcentrum), Teresa Van Grieken (Voorzitter – Zonnemeisjes-Zonneknapen) Jan Bertels
(Burgemeester), Bieke Baeten (Schepen) Simon Vantomme (jeugdambtenaar), Jef Wellens (jeugddienst – Verslag)
Afwezig:
Verontschuldigd:

1. Nieuwe burgemeester, nieuwe schepen
Jan Bertels legde op 20 maart 2017 de eed af als burgemeester. Hij wordt opgevolgd als schepen van jeugd
door Bieke Baeten die werd aangesteld op de gemeenteraad van 27 maart 2017. Onze nieuwe burgemeester
belooft om op een volgende jeugdraad iedereen te trakteren als afscheid voor de jarenlange samenwerking
als schepen van jeugd.
2. Opmerkingen vorig verslag
/
3. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.
Kennismakingsrondje: Wat zou jij veranderen als jij burgemeester was?
Uit het rondje komen volgende onderwerpen: Een nieuwe fuifzaal, betere fietsinfrastructuur, een stevige
participatie, een autovrij centrum, een heringerichte markt, een uitbreiding van het station, de terugkeer van
de verdwijnpaal en aandacht aan Noorderwijk en Morkhoven.
4. Brieven en adviezen
Terugkoppeling: /
Gevraagd advies: Wijziging lokale politiecodex: Papiercontainers. Bij iedere aanpassing van de politiecodex
inzake de GAS-reglementen moet de jeugdraad een advies geven. De jeugdraad adviseert unaniem positief.
Mijn gedacht: /
5. A. Olé JeeBeePee
a. De Buitenspeeldag gaat door op woensdag 19 april: motiveer jullie leden allemaal om af te zakken naar
het stadspark van Herentals, de sportvelden in Noorderwijk en het dorpsplein in Morkhoven.
b. Aanvraag kampvervoer: Alles in orde!
c. Jeugdverenigingen krijgen een vrijstelling voor onroerende voorheffing voor hun lokalen. De jeugddienst
kijkt dit tegen begin april na voor alle jeugdverenigingen. Bij eventuele vragen neemt de jeugddienst
contact op met de hoofdleiding of de lokaalverantwoordelijke. De jeugdverenigingen die niet aanwezig
zijn op de jeugdraad krijgen de vragenlijst via mail.
d. De planning voor de monitoren is bijna rond. Het einde van de zomer was een moeilijke puzzel. Alle
personen die zijn ingeschreven worden allemaal minstens één week als monitor opgeroepen.
6. Nieuws van de stad
a. De gemeenteraad keurde een nieuw retributiereglement goed voor het cultureel centrum.
b. De gemeenteraad keurde een nieuw verhuurreglement goed voor de lokalen van het cultureel centrum.
Het gebruik van de zolder van het koetshuis blijft gratis voor de Herentalse erkende jeugdverenigingen.
c. De gemeenteraad keurde een nieuw regelement goed voor het gebruik van papiercontainers. Alle
jeugdverenigingen krijgen hier in de nabije toekomst een brief over.
Jeugdraad
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7. Nieuws van de jeugdraad

8. Werkgroepen
a. Werkgroep skaten: /
b. Werkgroep Summer Kick Off: De dj’s liggen vast. De affiche is klaar. De werkgroep is nog steeds op zoek
naar tappers. Geïnteresseerden sturen hun kandidatuur naar lyna_tops@hotmail.com . De
jeugdvereniging deelt dan ook mee in de winst. Zet je trouwens massaal op aanwezig op de
facebookpagina.
c. Werkgroep Fonds Herentalse jeugdlokalen: De aanvraag van de gidsen is binnen. De werkgroep wordt
bijeengeroepen op 27 april om 19u30. De AV van de jeugdraad sluit hierop aan. De vertegenwoordiging
van de jeugdverenigingen wordt uitgenodigd met de uitnodigingen van de jeugdraad.
d. Werkgroep Verkiezingen: Maandag 24 april start de werkgroep verkiezingen om 20 uur op de zolder van
de jeugddienst.

9. Activiteiten
Jeugdraad:
a. 50 jaar jeugdraad:
Dit jaar blaast de Herentalse jeugdraad 50 kaarsjes uit. Op 19 mei 2017 worden jullie uitgenodigd op een
receptie vanaf 19 uur in de Lakenhal. Vanaf 21 uur is iedereen welkom in JC2200 voor een feestje met De
Witte Stilte.

Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie

Jeugdraad

Wat

Waar

08/04/2017
08/04/2017

Chiro NDW
Reynaert-Adinda

Aspifuif 2017
Vossen op dansvloer

09/04/2017

Chiro Morkhoven

Ontbijt

15/04/2017

Chiro Morkhoven

21/04/2017
2223/4/2017
23/04/2017

Scouts De Buecken

Shake that As(s)pi
speciaalbierenjincafé

ASH Polaris
Chiro NDW

Planetenpad
Hapkes en Stapkes

23/04/2017
12/05/2017
13/05/2017

Gidsen 2de kempen
Scouts De Buecken

Volleybaltornooi
Perte Totale
chouffefeesten

24/05/2017

Chiro Morkhoven

Hemelbal 2017

05/08/2017

KLJ Noorderwijk

Openluchtfuif

12/08/2017

Reynaert-Adinda

Soundclash BT

09/09/2017
15/09/2017
18/11/2017

Reynaert-Adinda
De Buecken
Gidsen 2e Kempen

Expo Malpertusa
Scoutsfeesten 2017
Mosselfeesten
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Sporthal
Noorderwijk
Zaal ‘t Hof
’t Zaaltje
Morkhoven
Parochiezaal
Morkhoven
Scoutslokaal De
Buecken
Lakenhal
Noorderwijk
Lokaal gidsen
2de kempen
JC2200
Den Brink
terrein Chiro
Morkhoven
Terrein KLJ
Noorderwijk
achter zaal
Nieuwland
scoutslokaal
wijngaard
augustijnenlaan
t Hof
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10. Inbox

11. Varia
a. De Chiromeisjes van Noorderwijk hebben tenten gehuurd voor hun kamp. Ze hebben er echter weinig
gekregen. Ze zijn voor hun kamp op zoek naar seniortenten. De jeugdverenigingen raden hen aan om de
andere jeugdverenigingen te contacteren. BIM outdoor is een voorbeeld van een grote leverancier van
tenten.

Jeugdraad
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