VERSLAG – AV – 29 november 2018
Aanwezigen: Bjorn Truyts (Chirojongens Noorderwijk), Marthe Huyskens (Gidsen 2de
kempen), Paulien Huyskens (Gidsen 2de Kempen), Siel Van Rompaey (KLJ
Noorderwijk), Emma Heylen (KLJ Noorderwijk), Stefan Van de Wijngaerde
(KSA), Victor Van Sande (KSA), Esteban Beerens (KSA), Senne Leysen
(scouts de Buecken), Wannes Huyskens (scouts de Buecken), Melanie
Daems (JC2200), Stefan Verraedt (NV-A),
Lina Cambré (DB), Teresa Van Grieken (DB), Ellen Spiessens (DB), Jill Van
Asbroeck (DB – KSA), Joren De Becker (DB), Anke Maes (DB – Voorzitter),
Simon Vantomme (secretaris), Bieke Baeten (Schepen van jeugd), Jef
Wellens (Notulist)
1. Den intro + Kennismakingsronde
Wie zit er rond de tafel: Goede doelen.
We doen een rondje welk goede doel steun jij (Jef wil ook wel eens weten of er verenigingen acties
opzetten voor goede doelen vb. warmste week, rode neuzen dag, KOTK,…)
JC2200: Rocking Thals 4 live – Music For Life – Kinderkankerfonds
KSA: Vredeseilanden
Gidsen: Oudervereniging voor nierpatientjes
De Buecken: Oldie Avond – projecten van de Moeze (pater Kristiaan)
Chirojongens Noorderwijk: 11.11.11
KLJ Noorderwijk: gaan helpen bij acties van 11.11.11, Rock in Thals 4 live, …
Chiro Morkhoven: Gaan een deel van de winst van een toekomstig evenement schenken aan 11.11.11
2. Opmerkingen vorig verslag
Niet iedereen kreeg het verslag aan. De dienst SJI stuurt het verslag opnieuw door.

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. Voorstelling Joren (DB):
Joren De Becker wil graag lid worden van het DB van de jeugdraad. Joren stelt zich voor. De jeugdraad
stemt unaniem Joren in het DB.
2. Halloweenwandeling:
De Halloweenwandeling was een succes.
3. Oudjaar:

Maandag 31 januari deelt de jeugdraad in de voormiddag wafels en warme chocomelk uit aan de
nieuwjaarzangertjes. Hierbij een warme oproep om te komen helpen. ’s Avonds vindt er een feestje
plaats in JC2200 de toegang is gratis.

4. Werkgroep Summer Kick Off:
Dinsdag 11 december spreken we af in JC2200 om de eerste plannen voor de Summer Kick Off te
verzinnen. Daarnaast houdt de jeugdraad en de werkgroep Summer Kick-Off op vrijdag 22 februari
een themacafé in JC2200 over fuiven en evenementen organiseren. Alle geïnteresseerde jongeren zijn
welkom op die momenten.

5. Werkgroep #HERMAN:
#Herman heeft een druk jaar achter de rug. Hij neemt nu even rust en staat binnenkort weer
helemaal klaar voor de Herentalse jongeren.
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.
Na het overweldigende succes van vorig jaar, krijgen de kinderen van 4 jaar die in Herentals naar school
gaan een zangzakje.
Tijdens de herfstvakantie vonden er sportkampen en grabbelpasactiviteiten plaats. Ook in de
kerstvakantie staan er sportkampen en grabbelpasactiviteiten in de planning.

5. Bieke Babbelt
Bieke Baeten is de schepen van jeugd. 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.
Je vindt alle besluiten van het college van burgemeester en schepenen terug op
https://www.herentals.be/besluiten-schepencollege .
•
•
•

De vernieuwing van de trap van het JC2200 werd goedgekeurd.
Het college erkende Academy Erudite als Herentalse jeugdvereniging.
De gemeenteraad voorziet budget in 2019 om scouts De Buecken een renteloze lening te
geven voor de bouw van hun nieuwe lokalen.

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.

1. Advies: Campus De Vesten
Campus de Vesten vraagt subsidies aan voor hun Challenge Day. Dit is een dag dat de leerlingen van
het 4de en 5de middelbaar workshops volgen die gebaseerd zijn op drie hoofddoelen:
-

Bewustwording van eigen gedrag en emoties
Meer begrip krijgen voor het gedrag en de emoties van anderen
Respect hebben voor jezelf en voor anderen.

Tijdens deze dag gaan leerlingen op zoek naar onszelf en naar onze klasgenoten. Tijdens deze dag
wordt er een krachtige en solidaire schoolomgeving gecreëerd waardoor iedereen zichzelf kan zijn. Na
deze dag wordt er verder gewerkt om de jongeren goed en gewaardeerd te laten voelen. De
leerkrachten merken dat jongeren nood hebben aan emotionele bijstand. Jongeren worden vaak
geconfronteerd met gebeurtenissen die ze zelf nog niet kunnen verwerken. En jongeren die zich
onveilig en niet gewaardeerd of uitgesloten voelen lopen een verhoogd risico op leer- en
concentratieproblemen. In de ergste vorm zijn dit zelfmoordgedachten. Een school of leerkrachten
zullen dit nooit 100% kunnen tegengaan maar wij willen er wel alles aan doen om jongeren te helpen
in hun emotionele ontwikkeling.
De jeugdraad vindt dat het project een zeer waardevol initiatief is. De jeugdraad moedigt de school
aan om dit project zeker uit te voeren. De jeugdraad geeft echter negatief advies voor de aanvraag van
de projectsubsidie voor culturele projecten voor jongeren. Deze aanvraag past volgens de jeugdraad
niet binnen het reglement al cultureel project. Het project mist een artistieke vorm. Daarnaast staat
het project niet open voor iedereen, enkel voor de leerlingen van het 4de en 5de middelbaar, van één
specifieke school.
De jeugdraad geeft aan dat de waarde en het bereik van het project groot is. Daarom vindt de
jeugdraad het spijtig dat dergelijke projecten niet passen binnen de huidige subsidiereglementen. De
jeugdraad adviseert het college om bij de opmaak of aanpassing van subsidiereglementen ook
aandacht te hebben voor projecten met een sociaal-maatschappelijk of welzijnskarakter.
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.
Wil je dat we jouw evenement delen met de buitenwereld, dan mag je jouw evenementen altijd
doorsturen naar jeugddienst@herentals.be .

8. Varia
Kamp:
Kampvervoer:
De meeste kampen liggen al vast. Normaal gezien agenderen we dit puntje tijdens de jeugdraad van
februari. Volgende jeugdraad (februari) houden we onze eerste thematische jeugdraad over
evenementen. Daarom brengen we nu al even het kampvervoer op deze jeugdraad.

-

-

-

!!! Opgelet !!! Het stadsbestuur voorziet geen kampvervoer tijdens weekends en op feestdagen.
Probeer je kamp zodanig te plannen dat je gratis gebruik kan maken van het kampvervoer van
stad Herentals. (Feestdagen in de zomer: 11/07, 21/07, 15/08)
Als je meerdere kampen hebt, dan laat je dit best even apart weten aan de dienst sport, jeugd &
internationale samenwerking. Op die manier voorkom je mogelijke vergissingen.
Toegankelijkheid van het kampeerterrein: Onze vrachtwagens rijden niet over onverharde
wegen of drassige grasgebieden,… Als je kampterrein toch moeilijk bereikbaar is spreek je best
een alternatieve locatie af met de stedelijke werkplaats.
Ophalen tenten Nossegem: Geef je afspraak met de uitleendienst duidelijk door.
Geef meer dan één contactpersoon op
Tijdens de periode voor en na Herentals fietst feest zijn er slechts een beperkt aantal
containers en medewerkers beschikbaar.
Je mag maximaal 2 gasflessen meenemen: Zorg er voor dat de grote dop op de gasfles zit.
Laden en lossen: Zorg dat je dadelijk kan laden en lossen als de vrachtwagen aankomt.
Iemand mee laten rijden kan.

Checklist Controle op alcohol en Roken:
De FOD Volksgezondheid meldde dat ze de voorbije periode verhoogde controles deden in kader van
de verkoop van alcohol aan minderjarigen en het naleven van het rookverbod. Verschillende
jeugdverenigingen kregen hierdoor al hoge boetes. Verschillende koepelorganisaties van
jeugdverenigingen stelden daarom een checklist op voor organisatoren van evenementen. Je vindt de
checklist op: http://www.drugsinbeweging.be/media/33759/checklist_controle-op-alcohol-en-rokenop-fuiven.jpg

SUBSIDIEREGLEMENTEN:
Verschillende verenigingen zijn nog niet volledig in orde met het aanleveren van bewijsstukken. Enkele
verenigingen moeten nog ondertekenen.

