VERSLAG – AV – 24 mei 2018
Aanwezig: Tom Olyslaegers (ASH-Polaris), Lore De Vries (Chiro Morkhoven), Paulien Huyskens (Gidsen 2de Kempen), Mathe
Huyskens (Gidsen 2de Kempen), Dries Heylen (KLJ Noorderwijk), David Van Gemert (Jeugd RodeKruis), Wannes Huyskens
(Scouts de Buecken), Robbe Vervecken (Scouts de Buecken), Lore Malcorps (scouts 5de en 12de), Jari Loockx (scouts 5de en
12de), Glenn Van den Bogaert (JC2200), Philippe Verlooy (JC2200), Toby Van Breda (open-VLD), Stefan Verraedt (N-VA), Bieke
Baeten (schepen van jeugd), Anke Maes (DB), Kimberly Bruyninckx (DB), Lina Cambré (Voorzitter), Teresa Van Grieken
(Voorzitter), Simon Vantomme (Coördinator sport, jeugd & internationale samenwerking), Jef Wellens (Sport, jeugd &
internationale samenwerking / verslag)

1. Opmerkingen vorig verslag

2. Wieriekekikhie?
Welke zijn jullie kampthema’s?
3. Brieven en adviezen
Terugkoppeling:
Gevraagd advies:
Jeugdcentrum 2200
Het DB van de jeugdraad bundelde alle opmerkingen en voorstellen die vorige jeugdraad uit de
verschillende groepjes aan bod kwamen en schreef op basis daarvan een uitgebreid advies. De jeugdraad
overloopt het advies en stemt door middel van handopsteking. De stemming is unaniem positief.

Budget 2019
De adviesraden moeten ten laatste donderdag 30 juni een voorstel indienen voor het budget van 2019.
De jeugdraad overloopt de budgetvoorstellen voor 2019. Een opmerking bij het budget is dat deze
kredieten tijdens de volgende legislatuur niet gegarandeerd worden verdergezet. De jeugdraad merkt op
dat de budgetten voor jeugd niet aangepast worden aan de index. De jeugdraad vraagt om de budgetten
in de toekomst aan te passen aan de index.
Projectsubsidies Graffitiproject Campus de Vesten
CLW (Centrum Lerend Werken) De Vesten vroeg vorig jaar een projectsubsidie aan voor een
graffitiproject. De jeugdraad gaf toen positief advies op de subsidieaanvraag. Wegens omstandigheden is
het project een jaar uitgesteld. Hierdoor kan het CLW geen beroep meer doen op de subsidie die ze vorig
jaar aanvraagden. Daarom dienden ze een nieuw dossier in.
Voor dit project nodigt het CLW graffitikunstenaar Dzia uit. Dzia gaat in overleg met de jongeren om zich
te laten inspireren. Hij maakt op basis van zijn gesprekken met leerlingen een kunstwerk op de een van de
buitenmuren. Nadien geeft Dzia een uitleg over het werk op de opencampusdag. Daarnaast gaan enkele
(oud-) leerlingen aan de slag met graffiti op de binnenmuren en organiseert het CLW een lessenreeks en
uitstap rond dit thema.
De jeugdraad adviseert unaniem positief.
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Verenigingen kunnen gebruik maken van een projectsubsidie voor allerhande activiteiten die buiten de
reguliere werking vallen. Je vindt het reglement terug op https://www.herentals.be/subsidie-cultureleevenementen-en-projecten-voor-jongeren
Er zit na deze goedkeuring van deze aanvraag nog €1.750 euro in de pot)
Hint: Expo Malpertusa, Lumbergames, Bonten Avond, …
Mijn gedacht: /
4. A. Olé JeeBeePee
a. Geblokkeerde fuifweekends: De deadline verloopt op 31 mei. Vandaag leggen we alles vast.

NAJAAR 2018

DEADLINE 31 MEI 2018

3e weekend september VRIJDAG 21/09
ZATERDAG 22/09
1e weekend november VRIJDAG 02/11
ZATERDAG 03/11

scouts de Buecken
Mosselfeesten Gidsen

3e weekend november VRIJDAG 16/11
ZATERDAG 17/11

Scouts 5de en 12de

Tijdens de jeugdraad van september overlopen we alle vaste fuiven en evenementen van alle
jeugdverenigingen. Op die manier weten verenigingen wanneer specifieke evenementen plaats vinden en
kunnen ze hiermee rekening houden bij het plannen van hun evenementen.

b.

Openbaar onderzoek onroerend erfgoed
Agentschap Onroerend Erfgoed, Team Onderzoek en Beschermen start met een openbaar onderzoek om
een inventaris van bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen vast te stellen. Je kan van 1 juni 2018
tot en met 30 juli 2018 opmerkingen en bezwaar aantekenen. Meer info op:
https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/29

5. Nieuws van de stad
De schepen van jeugd overloopt de beslissingen van het college en de gemeenteraad die verband houden
met jeugd. Je vindt alle beslissingen terug op https://www.herentals.be/besluiten-schepencollege
Spaanshofpark:
De schepen van jeugd overloopt het voorstel dat momenteel op tafel ligt voor de invulling van het
Spaanshofpark.
6. Nieuws van de jeugdraad
Onze huidige voorzitters stoppen met het voorzitterschap. De hele jeugdraad dankt hen voor hun
jarenlange inzet!
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Tijdens de jeugdraad van september worden nieuwe voorzitters verkozen. Hiervoor moeten we een
vastgestelde procedure volgen. Kandidaat voorzitters kunnen zich aanmelden tot en met 30 augustus
2018 met een mail naar jeugddienst@herentals.be.
Daarnaast zoekt de jeugdraad nog steeds naar jongeren die een engagement in het DB willen opnemen.
Geïnteresseerden kunnen zich nog kandidaat stellen tot 27 augustus 2018. Op dinsdag 28 augustus komt
het DB voor de eerste keer samen . Tijdens de AV van september wordt het DB officieel geïnstalleerd.

7. Werkgroepen
a. Werkgroep skaten: Het skatepark is klaar en woensdag 23/05 officieel geopend.
b. Werkgroep Summer Kick Off: De line-up ligt vast. Zaterdag 23 juni in de namiddag/vroege avond plannen
we spetterende optredens met Gestapo Knallmuzik, Chackie Jam, MAF en Fenix op de parking van ’t Hof.
Vanaf 22 uur verhuizen we naar ’t Hof voor de afterparty met Stinkende Awesome, Magic Lutje & Crazy
Lucien, Hypesquad & Emillion, TND en Bex. De inkom is gratis.
De werklijsten werden zo eerlijk mogelijk opgesteld en verdeeld onder de verenigingen die reageerden op
de oproep. De voorzitters overlopen de werklijst.

c.
d.

Werkgroep Fonds Herentalse jeugdlokalen: Geen aanvragen binnen.
Werkgroep Debattle:
De Debattle is bijna in kannen en kruiken. Deze vindt nog steeds plaats op vrijdag 28 september 2018 in cc
’t Schaliken. Jongeren kunnen op dat moment de Herentalse politici aan de tand voelen. Dalila Hermans
zal het debat modereren. Daarnaast is er voor de liefhebbers FREE FOOD!!! Vanaf 19u. Inkom is gratis.

8. Activiteiten
Jeugdraad: SKO (Zie werkgroep Summer Kick Off)
28 september Debattle

Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer

Wie

Wat

Waar

Vanaf 28/05/2018

JC2200

Blokken in het JC

JC2200

1/6/2018

ASH Polaris

Stofstormen op mars

Koetshuis

3/6/2018

Stad Herentals

Opening Begijnhofpark

begijnhofpark

8/6/2018

ASH Polaris

Hoe neem ik vallende
sterren waar

Koetshuis

16/07/2018

Flame & Go

Retrothals

Grote markt en verder

04/08/2018

KLJ Noorderwijk

Openluchtbal

Terreinen KLJ
Noorderwijk

9. Inbox
10. Varia
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