VERSLAG – AV – 27 september 2018
Aanwezigen: Liene Van Craen (Chiro Morkhoven), Leonie De Preter (Chiro Morkhoven), Marthe
Huyskens (Gidsen), Paulien Huyskens (Gidsen), David Van Gemert (JRK), Emma
Heylen (KLJ NDW), Siel Van Rompaey (KLJ NDW), Jari Loockx (Scouts 5de en 12de),
Lore Malcorps (Scouts 5de en 12de), Babacar Sow (JC2200), Joren De Becker
(CD&V), Stefan Verraedt (NV-A), Lina Cambré (DB), Teresa Van Grieken (DB), Ellen
Spiessens (DB), Jill Van Asbroeck (DB – KSA), Kimberly Bruyninckx (DB –
Voorzitter), Anke Maes (DB – Voorzitter), Simon Vantomme (secretaris), Bieke
Baeten (Schepen van jeugd), Jef Wellens (Notulist)

1. Den intro + Kennismakingsronde
Dit werkjaar heeft de jeugdraad de agenda van de algemene vergadering aangepast. Daarnaast zijn er
nog enkele wijzigingen. Deze worden kenbaar gemaakt in het nieuwe puntje ‘Jeugdraadjournaal’. We
starten een nieuw werkjaar met nieuwe gezichten rond tafel. Tijd voor een kennismakingsronde.
2. Opmerkingen vorig verslag

3. Jeugdraadjournaal
Het jeugdraadjournaal wordt in het leven geroepen als nieuw vergaderpuntje. Het bundelt al het nieuws van de
jeugdraad. Wat wordt er besproken op het dagelijks bestuur? Hoe staat het met de werkgroepen? Is er nog
nieuws? Hebben we post gekregen? Kortom, je hoort het allemaal in het jeugdraadjournaal.

1. De jeugdraad heeft een nieuw dagelijks bestuur en twee nieuwe voorzitters. De voorzitters
zijn Kimberly Bruyninckx en Anke Maes. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitters en Lina
Cambré, Teresa Van Grieken, Ellen Spiessens en Jill Van Asbroeck. De leden van de algemene
vergadering stemmen de samenstelling van het dagelijks bestuur unaniem goed.
2. De data voor de jeugdraden in 2018-2019 zijn bekend. Er zijn twee dagen op een vrijdag. Deze
staan in het teken van algemene onderwerpen die alle jongeren belangrijk vinden. De andere
jeugdraden zullen eerder in het teken staan van vereniging gebonden onderwerpen. Een
overzicht:
Donderdag 27 september
Donderdag 25 oktober
Donderdag 29 november
Vrijdag 22 februari
Donderdag 28 maart
Vrijdag 26 april
Donderdag 23 mei

Stadspark – 20.00 uur
Stadspark – 20.00 uur
Stadspark – 20.00 uur
Jeugdcentrum – 20.00 uur
Stadspark – 20.00 uur
Jeugdcentrum – 20.00 uur
Stadspark – 20.00 uur

Klassiek – Evaluatie verhuurreglement ‘t Hof
Klassiek – Evaluatie subsidiereglementen
Klassiek – Op kamp gaan (kampvervoer & subsidies)
Thema – Fuiven en evenementen organiseren
Klassiek – Verenigingsondersteuning
Thema – Mobiliteit
Klassiek – Afsluit

3. Dag van de jeugdbeweging: De dag van de jeugdbeweging vindt plaats op vrijdag 19 oktober
2018. Zoals ieder jaar trakteert het stadsbestuur op een gratis ontbijt voor alle jongeren die in
het uniform van hun jeugdvereniging langskomen aan JC 2200 of de dorpshuizen van
Morkhoven of Noorderwijk. We hielden hierbij rekening met de opmerkingen en wensen uit
de evaluatie van vorig jaar.
Net als vorig jaar rekenen we ook weer op jullie massale aanwezigheid en jullie hulp om alles
in goede banen te leiden. Alle jeugdverenigingen krijgen hier nog een mail over aan.

4. Werkgroep Summer Kick Off: De Summer Kick-Off was een succes, mede door het goede weer,
de rode duivels die de WK-Match winnen, de datum,… Volgend jaar gooit de werkgroep het
over een andere boeg. Uit de enquête van #Herman bleek dat jongeren zelf graag
evenementen leren organiseren. Daarom nodigt de werkgroep iedereen uit om mee te
brainstormen op dinsdag 11 december om 20 uur in Café De Max. Daarnaast houdt de
jeugdraad en de werkgroep Summer Kick-Off op vrijdag 22 februari in een themacafé over
fuiven en evenementen organiseren. Op die manier wil de werkgroep zo veel mogelijk inspraak
creëren en jongeren de kans geven om mee in het verhaal van de Summer Kick-Off te stappen
als leerschool.
5. Werkgroep #HERMAN: De jeugdraad stelt aan alle leden de volgende vraag :”Wie is #HERman
en waar staat hij voor?”. Via een blackbox worden de antwoorden voorgelezen en verzamelt.
UITLEG: Hashtag Herman is een superheld die de jeugdraad meer dan een jaar geleden in het
leven heeft geroepen. In eerste plaats was Herman bedoeld als mascotte om enerzijds een
memorandum te schrijven (gebaseerd op de enquête) en anderzijds het debat, Debattle. Maar
uiteindelijk staat #HERman voor meer. Het staat voor de stem van de jongeren. Daarom willen
we de figuur gebruiken voor alles wat met inspraak van jongeren te maken heeft. Bij projecten
van de stad waar rekening gehouden wordt met de mening van jongeren wordt het symbool
al gebruikt (vb; Spaanshofpark, …). Maar we willen dit symbool vanuit de jeugdraad verder
blijven gebruiken. De werkgroep #HERman houdt zich bezig met de stem van de jongeren en
zet participatie van jongeren op de voorgrond. Ze gaan verder dan de gebruikelijke jeugdraad.
Uit de blackbox blijkt dat de jeugdverenigingen een goed beeld hebben over wat #Herman is.
6. Werkgroep Fonds Herentalse Jeugdlokalen:
Uitleg: Het fonds Herentalse Jeugdlokalen was oorspronkelijk een stedelijke vzw die de
fondsen specifiek voor jeugdlokalen beheerde. Daarnaast gaf de vzw advies aan stad en
verenigingen over het bouwen of verbouwen van jeugdlokalen. De vzw werd ontbonden en
geeft nu nog adviezen over de aanvragen die jeugdverenigingen doen voor het bekomen van
subsidies voor aanpassingen aan hun infrastructuur, de toekenning van subsidies voor
nieuwbouw en de renteloze leningen voor jeugdverenigingen.
7. Debattle: Morgen is het zover! Dan gaat het groot jongerendebat door in ’t Schaliken, allen
aanwezig!
4. Simon Says
Simon Says verzamelt alle informatie over het lopende jeugdbeleid. De uitvoering van alle acties die de stad in
zijn meerjarenplanning opneemt over jeugdbeleid worden besproken. Kritische opvolging vanuit de jeugdraad
mag.

1. Cijfers van de zomer. Hoeveel kinderen hebben er deelgenomen aan de speelpleinwerking.
Evaluatie van de speelpleinwerking + actiepunten naar volgende zomer.
Er zijn de voorbije zomer 3528 daginschrijven geweest op onze speelpleinwerkingen. We hebben meer
dan 100 verschillende animatoren aan het werk gezet en algemeen kijken we terug op een geslaagde
zomer. De speelbus ging voor een tweede jaar op rij naar de speelstraten en was ook daar weer een
succes.
Volgend werkjaar wil de dienst sport, jeugd & internationale samenwerking, binnen de beschikbare
budgetten, het kleuteraanbod uitbreiden, op het speelplein of op het sportkamp. Voortbouwend op
het succes van de speelbus op de speelstraten wil de dienst volgende zomer meer vindplaatsgericht
werken. Ideeën hierrond zijn altijd welkom.

2. Speelruimteplan
De jeugdambtenaar voerde de voorbije zomer een testproject uit om een speelruimteplan te maken.
In de loop van het komende werkjaar krijgt dit meer vorm. Er is onder andere een werkgroep van
Thomas More studenten die het project mee ondersteunen. De plannen wordt in een later stadia ook
voorgelegd aan de jeugdraad.
3. Jeugdwelzijnsbeleid
Woensdag 3 oktober gaat er voor de eerste keer sinds lang een nieuw jeugdwelzijnsoverleg door. Hier
worden thema’s behandeld die op dit moment hete hangijzers zijn in Herentals en problemen rond
het welzijn van jongeren. De jeugdraad heeft geen aandachtspunten om mee te geven op het
jeugdwelzijnsoverleg.
4. Activiteiten tijdens de kerstvakantie
Tijdens de herfstvakantie is het thema ‘Wild’. We organiseren opnieuw een halloweentocht, de
jeugdraad staat er met standje en één van de creakampen eindigt met een vernissage in de bibliotheek.
5. Bieke Babbelt
Bieke Baeten is de schepen van jeugd. Of dit na 14 oktober zo blijft weten we niet. Dan wordt de titel van dit
puntje aangepast. De schepen is aan het woord. Hij/zij bespreekt belangrijke beslissingen van het college die
verder gaan dan sec jeugdbeleid. Staan er belangrijke investeringen op til? Is er aangepaste regelgeving? Wordt
er een straat heraangelegd of krijgen we een nieuw park? Je hoort het van de schepen.

Het college van burgemeester en schepenen nam het advies van de jeugdraad inzake de ondersteuning
van JC 2200 ter harte. Het college besliste om deze legislatuur geen wijzigingen aan de
huurovereenkomst door te voeren. Het college besliste wel om het JC verder te ondersteunen door de
subsidie voor een beroepskracht nu uitzonderlijk uit te betalen om te investeren in de infrastructuur
van het JC. Daarnaast investeert het stadsbestuur verder in het JC door de ventilatie van het JC te
vernieuwen.
Morgen wordt het Spaanshofpark opgeleverd. Zaterdag 6 oktober opent het Spaanshofpark officieel.
Alle jeugdverenigingen zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan het project Straat in het Vizier van de provincie
Antwerpen. Hierbij is het de bedoeling dat het bestuur de Zandstraat extra in het schijnwerpers zet
door middel van meer beleving te stimuleren. Hierdoor wil het bestuur de aantrekkelijkheid van de
Zandstraat voor bezoekers en ondernemers vergroten.
6. Herman Shouts Out!
De jeugdraad is een adviesorgaan. Dat wil zeggen dat we jonge ideeën mee pakken in de toekomstplannen van
de stad. We geven raad, suggesties en lanceren nieuwe ideeën via een advies. Alles gebaseerd op de stem van de
jongeren. Adviezen worden in dit puntje behandeld.

Retributiereglement cultuurcentrum:
Tijdens een nieuwe legislatuur worden de retributiereglementen herschreven. Daarom geven we met
#Herman een advies om het standpunt van de jongeren mee te nemen. We verdelen de groep in 4 aan
de hand van een geworpen schoen in het midden van de zaal. Elke groepje krijgt een DB-lid om het
reglement door te nemen en opmerkingen te formuleren. Later wordt er in groep over gediscussieerd
en advies gegeven. Het uitgebreide advies met de opmerkingen van jeugdverengingen zit als bijlage
bij het verslag.

1. Retributiereglement subsidies jeugdverenigingen: Volgende jeugdraad bespreken we de
subsidiereglementen van werkingssubsidies. 30 oktober is tevens de deadline. Neem zeker
jullie subsidie-invuller mee naar de volgende jeugdraad.
2. Academy Eridite: Erkenning als jeugdvereniging. Academy Erudite is een jeugdvereniging
die werkt met kinderen met een migratieachtergrond (Slavische achtergrond). Ze doen
activiteiten, knutselen, uitstappen, … Academy Erudite vraagt om erkend te worden als
lokaal jeugdwerk. De jeugdraad geeft aan dat ze niet over voldoende informatie
beschikken en vraagt aan Academie Erudite om zich volgende jeugdraad voor te komen
stellen en dan pas advies te geven over de erkenning.
7. Waar is da feestje
In de toekomst kan je de feesten, fuiven, activiteiten,… van jouw vereniging online delen in deze
kalender:
https://calendar.google.com/calendar?cid=MzE4NzYzMmx1cXQ4NzIwbXN0dmhyZWY2cXNAZ3JvdXA
uY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
Om je schrijf- en beheerdersrechten te geven voor deze kalender stuur je een mail naar
jeugddienst@herentals.be.

8. Varia

