VERSLAG – AV – 29 maart 2018
Aanwezig: Philippe Verlooy (JC2200), Glenn Van den Bogaert (JC2200), Jannis Smeyers (Chiro Noorderwijk), Marthe
Hoefnagels (Chiro Noorderwijk), Bieke Baeten (Schepen van jeugd), Stefan Van de Wijngaerde (KSA), Joey Goemans (KSA),
David Van Gemert (JRK), Stefan Verraedt (gemeenteraadslid N-VA), Jari Loockx (Scouts 5de en 12de), Paulien Huyskens
(Gidsen), Yana Van Eemeren (Gidsen), Wannes Huyskens (Scouts De Buecken), Robbe Vervecken (Scouts De Buecken), Lore
De Vries (Chiro Morkhoven), Cis Druyts (Chiro Noorderwijk), Jef Krieckemans (Chiro Noorderwijk), Simon Vantomme (afdeling
sport, jeugd & internationale samenwerking), Anke Maes (DB jeugdraad), Kimberly Bruyninckx (DB jeugdraad), Teresa Van
Grieken (Voorzitter), Lina Cambré (Voorzitter), Jef Wellens (Verslag)
Afwezig:
Verontschuldigd:

Tom Olyslaegers (ASH Polaris)

1. Opmerkingen vorig verslag

2. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.
Kennismakingsrondje: Kennismaking met Chiro Noorderwijk en Noorderwijk

3. Brieven en adviezen
Terugkoppeling: /
Gevraagd advies: Vorige jeugdraad stelde het dagelijks bestuur voor om een advies te schrijven om de
huurprijs die JC2200 vraagt te verlagen omdat het JC met grote vaste kosten zit en om de financiële
draagkracht voor de vrijwilligers bij het JC te verlagen. De kernploeg van het JC wenst hierover nog graag wat
te verduidelijken.
Het JC geeft duidelijk aan dat de huurprijs voor externen niet te vergelijken is met bijvoorbeeld die van zaal ‘t
Hof. Voor de zaal van het JC betaal je standaard 175 euro. Daarboven betaal je extra voor de
muziekinstallatie, opkuis, gebruik van extra materiaal,… Het JC wil door middel van de exploitatie van de zaal
verder investeren in de infrastructuur van het JC. Het JC heeft wel de intentie om na de nodige investeringen
te bekijken om de drankprijs van de instuif te verlagen en of een voordelig tarief voor jeugdverenigingen
mogelijk is. Het JC heeft niet direct de intentie om de huurprijs naar beneden te halen, ook als hun eigen huur
verlaagt.
Het JC geeft wel duidelijk aan dat de financiële druk van de vaste maandelijkse kosten hun werking onder
druk zet. Ze geven als voorbeeld de examenperiodes (Blok@jeugdhuis), waar ze minimale inkomsten hebben
terwijl de vaste kosten gelijk blijven.
De jeugdraad onderzoekt de mogelijkheden om een advies te schrijven aan het college om de huurprijs van
het JC te verlagen.

Mijn gedacht: /
4. A. Olé JeeBeePee
a. De Buitenspeeldagen: Voor de buitenspeeldagen zijn we op zoek naar 2 groepen uit jeugdverenigingen
van maximum 10 personen. Eén voor 18 april in het Netepark en één voor 2 mei in Noorderwijk en
Morkhoven (mag een “niet-leiding” groep zijn bv. Jins, aspies,… ). Per persoon die aanwezig is krijg je 15
euro. Dit is dus gemakkelijk verdiend. En natuurlijk zijn mensen die kunnen grimeren weeral erg gegeerd.
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

Vrijwilligers: De afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking is altijd op zoek naar gemotiveerde
vrijwilligers en animatoren. Het stadsbestuur zal jullie daarom binnenkort mailen met de mogelijkheden
voor jongeren om als vrijwilliger of animator te werken. Ook jongeren zonder animatorattest mogen zich
opgeven als vrijwilliger / animator. Dus zeker iets interessant voor de oudste groepen van
jeugdverenigingen. Je vindt meer informatie hierover op: https://www.herentals.be/werken-voor-sporten-jeugd .
Aansluitend aan vorig puntje: De planning voor de monitoren is rond. Het einde van de zomer was een
moeilijke puzzel. Alle personen die zijn ingeschreven worden allemaal minstens één week als monitor
opgeroepen.
Aanvraag kampvervoer: Bijna rond – nog enkele knelpuntjes moeten weggewerkt worden.
Opmerking: Houd bij het plannen van je kamp rekening met weekends en feestdagen (11/07, 21/07 en
15/08). Het stadsbestuur biedt dan geen kampvervoer aan. Houd hier bij voorkeur steeds rekening mee
als je jouw kamp vastlegt.
HOE COMMUNICEER je info van de jeugdraad? De meeste verenigingen briefen de besproken zaken uit de
jeugdraad aan hun groepsleiding. De afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking zoekt naar een
handig en gemakkelijk format om alle communicatie vanuit het stadsbestuur gericht naar de groepsleiding
en geïnteresseerden te sturen.
Keuring mobiele gasinstallaties: Vindt plaats in paasvakantie. De afdeling sport, jeugd & internationale
samenwerking kreeg nog geen definitieve bevestiging van de leverancier die de controle doet. (De
jeugddienst vroeg om de controle op 11/04/2017 in namiddag in de terraszaal van ’t Hof plaats te laten
vinden).
Inspraak en participatie: #Herman
spaanshofpark: woensdag 28 maart 2018 vond een inspraakmoment plaats over de invulling van het
Spaanshofpark.
Een 2de inspraakmoment vindt plaats op woensdag 9 mei 2018. Jullie zijn van harte welkom. Daarnaast
liep er een online enquête voor jeugd. Meer info op: herentals.be/spaanshofpark
GDPR: Maandag 9 april organiseert het stadsbestuur een informatiesessie over de nieuwe
privacywetgeving in samenwerking met Scwitch. Vanaf 25 mei 2018 moeten verenigingen zich in orde
hebben gesteld met deze wetgeving. Dit betekent toch dat verenigingen een zekere inspanning moeten
leveren. Tijdens deze sessie legt een expert uit hoe je aan de hand van een minimale inspanning je
vereniging in orde stelt met deze wetgeving. Inschrijven: via mail naar sportdienst@herentals.be

5. Nieuws van de stad
a. De gemeenteraad keurde een nieuw retributiereglement goed voor de speelpleinwerking in de zomer.
Vanaf nu kunnen mensen zich op voorhand online inschrijven. Ter plaatse inschrijven op het speelplein
blijft uiteraard mogelijk.
b. Shopping festival: Jenny De Becker vraagt vanuit Thals vzw of er jeugdverenigingen interesse hebben om
op het Shopping Festival (Braderij) te staan tussen 27 en 30 juni. Je kan daar je vereniging promoten, iets
verkopen (let wel op dat je geen concurrentie bent voor de lokale handelaars), iets ludiek te doen,…
Interesse? Stuur een mail naar info@helemaalherentals.be en laat daarin zeker weten wat je wil doen,
hoeveel ruimte je nodig hebt en wanneer je een standje zou willen bemannen.

6. Nieuws van de jeugdraad

7. Werkgroepen
a. Werkgroep Summer Kick Off: Zaterdag 23/06 is het zo ver. Het is dit jaar een feesteditie met bands in de
late namiddag (na de voetbal) en een fuif ’s avonds in ’t Hof. Verenigingen die willen komen helpen
worden daar rijkelijk voor beloond. Vanaf 16 jaar kan je helpen achter de toog. Jongeren onder de 16
kunnen ook komen helpen met het opbouwen en afbreken. Laat een seintje aan
jeugdraadherentals@hotmail.com of aan jeugddienst@herentals.be als je met jouw vereniging wil komen
helpen.
b. Werkgroep Fonds Herentalse jeugdlokalen: /
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c.

Werkgroep Verkiezingen: Maandag 7 mei om 20u zitten we samen over de aankomende verkiezingen in
het theatercafé. We willen samen met de Herentalse jongeren een debat organiseren naar aanleiding van
de verkiezingen, de Debattle. Zin om mee te doen? (dit kan natuurlijk ook eenmalig) Stuur even een mail
naar jeugddienst@herentals.be of naar jeugdraadherentals@hotmail.com of kom dat moment gewoon
een kijkje nemen in het Theatercafé.

8. Activiteiten
Jeugdraad:
Summer Kick Off op zaterdag 23 juni
Vrijdag 28 september: Debattle
Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer

Wie

Wat

Waar

2/04/2018

Gidsen

Voorstelling
nieuwbouwplannen

Lokaal Gidsen

6/04/2018

KSA

I Love Hertals

Zaal 't Hof

10/04/2018

JC2200

DJ in de Veudrink

JC2200

14/04/2018

Chiro Noorderwijk

Aspifuif NDW

Sporthal Noorderwijk

14/04/2018

Scouts De Buecken

Night of the Jins

Zaal 't Hof

20 - 21/04/2018

Rode Kruis

Stickerverkoop

Overal

20/04/2018

Gidsen

Beachvolleybaltoernooi

Lokaal Gidsen

21/04/2018

JC2200

Wereldcafé

JC2200

27/04/2018

JC2200

Lokale Helden

JC2200

28/04/2018

Chiro Noorderwijk

Bonte Avond

Terreinen Chiro
Noorderwijk

28/04/2018

JC2200

Afterparty Replay

JC2200

5/05/2018

Scouts De Buecken

Chouffefeesten

Lokaal de Buecken

9/05/2018

Chiro Morkhoven

Hemelbal

Terreinen Chiro
Morkhoven

9/05/2018

Scouts De Buecken

7e Scouts De Buecken Quiz

Zaal 't Hof

9. Inbox
MOOOV + subsidies internationale samenwerking. Jeugdverenigingen worden door de derdewereldraad
ondersteund door het busvervoer naar het filmfestival MOOV te betalen. Daarnaast kunnen jeugdverenigingen
nog extra subsidies aanvragen bij het stadsbestuur (https://www.herentals.be/subsidie-internationalesamenwerking-noordwerking) .
Wedstrijd: Kunst aan de bomen. Dit is een wedstrijd waar je op kunstzinnige manier een boom versiert aan de
kolonie in Merksplas op 10 juni 2018. Er zijn prijzen tot 2500 euro te winnen. Inschrijven doe je voor 15 mei. Meer
info: www.ispahan.be

Jeugdraad

Verslag AV 03/2018

3

10. Varia
Het Rode Kruis organiseert van 20 tot 22 april hun jaarlijkse stickeractie. Ze doen daarbij een oproep naar
jeugdverenigingen om stickers te verkopen. Per verkochte sticker geeft het Rode Kruis 1 euro aan de
jeugdvereniging. Dit is een makkelijke manier om een extra centje te verdienen. Voor meer info:
……………………………………………………………………………………………………

Jo De Becker van IESport zoekt mensen om te helpen op het Belgisch Kampioenschap (BK) Boccia, een sport voor
personen met een beperking. Het BK vindt plaats op 28 en 29 april in Sportcomplex De Vossenberg. Om het BK te
kunnen realiseren hebben de atleten assistenten voor de scheidsrechters nodig om scores te noteren en tijden op
te nemen. In totaal gaat het om een 20 personen per dag. Per helper krijgt de vereniging 20 euro per persoon per
dag. Wil je met jouw groep of tak meedoen, neem dan contact op met Jo via: jodb@telenet.be.
Verslag jeugdraad: Degene die het verslag gelezen hebben sturen “Jeuj, gelezen!!!” naar
jeugddienst@herentals.be. De eerste ontvangt een prijs.
Tenten: De aanvraag voor de tenten voor het kamp van de Chiromeisjes uit Noorderwijk werd geweigerd. Zij zijn
nu op zoek naar tenten om mee op kamp te gaan van 31/07/2018 tot en met 10/08/2018. Daarom doen we een
warme oproep naar alle jeugdverenigingen die eigen tenten bezitten om te bekijken of het mogelijk is dat de
Chiromeisjes deze kunnen huren/lenen voor hun kamp. Kan je hen uit de nood helpen, neem dan contact op met
Laura Vanlommel (laura.vanlommel@hotmail.com).
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