VERSLAG – AV – 22 februari 2018
Aanwezig: Tom Olyslaegers (ASH Polaris), Leonie De Preter (chiro Morkhoven), Jasmine Buts (chiro Morkhoven), Jannis
Smeyers (chiromeisjes Noorderwijk), Marthe Hoefnagels (chiromeisjes Noorderwijk), David Van Gemert (JRK), Ivan Vivet
(JRK), Dries Heylen (KLJ Noorderwijk), Jill Schellens (KLJ Noorderwijk), Stefan Vandewijngaerde (KSA), Joey Goemans (KSA),
Wannel Huyskens (scouts De Buecken), Jul Peelaers (scouts De Buecken), Lore Malcorps (scouts 5de en 12de ), Jari Loockx
(scouts 5de en 12de ), Lina Cambré (voorzitter DB), Teresa Van Grieken (voorzitter DB), Bieke Baeten (schepen van jeugd),
Stefan Verreydt (gemeenteraadslid N-VA), Toby Van Breda (Open VLD), Jef Wellens (verslag)
Verontschuldigd: Simon Vantomme

1. Opmerkingen vorig verslag
/
2. Wieriekekikhie?
De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld.
Kennismakingsrondje:
Tournee Mineral: Een jeugdraad met mocktails
3. Brieven en adviezen
Terugkoppeling: Brandreglement van de brandweerzone is goedgekeurd. Verenigingen hoeven zich hier geen
zorgen over te maken. Indien er iets specifiek moet gebeuren brengt de dienst sport, jeugd & internationale
samenwerking alle verenigingen op de hoogte.
Gevraagd advies: De vaste kosten van JC2200 lopen hoog op. Naast de huurprijs betaalt het JC nog veel
andere vaste kosten (billijke vergoeding, sabam, verwarming, water,…). Hiermee ligt de huurprijs voor
jongeren relatief hoog in vergelijking met ’t Hof. De jeugdraad wil dat het JC makkelijk toegankelijk is voor
niet georganiseerde jongeren. Door de huur voor het JC naar beneden te trekken, waardoor de huurprijzen
naar jongeren naar beneden kunnen gaan, wil de jeugdraad de drempel van het JC verlagen. Daarnaast
verlicht een verlaging van de huur de financiële druk voor de vrijwilligers van het JC. Het stadsbestuur meldt
dat de huurovereenkomst onlangs nog door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd werd.
Daarbij investeert het stadsbestuur in de nabije toekomst in de infrastructuur van het JC (kleine
mankementen, ventilatie, nieuwe vloer). Het stadsbestuur staat achter het principe dat het JC een lage
drempel moet houden voor verenigingen en niet georganiseerde jongeren. De jeugdraad onderzoekt samen
met de vrijwilligers van het JC welke mogelijkheden er zijn en waar er eventueel knelpunten liggen. Op basis
hiervan formuleert de jeugdraad op een later moment een gefundeerd advies.
Mijn gedacht: /
4. A. Olé JeeBeePee
a. Terugblik Grabbelpas kerstvakantie 2017 – 2018 en krokusvakantie 2018: tijdens de kerst- en
krokusvakantie organiseerde de afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking
grabbelpasactiviteiten en sportkampen. Beide waren een groot succus.
b. Buitenspeeldag: Deze vindt plaats op woensdag 18 april in het Netepark in Herentals, en op woensdag 2
mei in Noorderwijk en Morkhoven. De jeugddienst is altijd op zoek naar geëngageerde vrijwilligers. We
zoeken er 5 op 18 april, 2 voor in Noorderwijk op 2 mei en 3 voor in Morkhoven op 2 mei). De
vrijwilligers krijgen een vergoeding van 15 euro. Stuur een mailtje naar jeugddienst@herentals.be om je
op te geven. Geef duidelijk aan welke dag je wil komen helpen. Voorbeelden van taken: Toezicht houden
springkastelen, tot actief spelen met kinderen. Zoals ieder jaar zijn de grimeurs onder ons weer erg geliefd
(2 per locatie).
c. Attesten fiscale aftrekbaarheid worden volgende jeugdraad uitgedeeld aan de jeugdverenigingen voor
ingeschreven jongeren onder de 12 jaar.
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d.

e.

f.

Aanvraag kampvervoer: de deadline voor de aanvraag van het kampvervoer is 1 maart. We vragen om
het formulier online in te vullen via http://www.herentals.be/aanvraag-kampvervoer. Het reglement
kunnen jullie raadplegen op: http://www.herentals.be/kampsubsidie. Er wordt geen vervoer door de stad
Herentals voorzien op weekenddagen en feestdagen. Dit vervoer moeten de verenigingen zelf regelen en
hiervoor kan er een subsidie aangevraagd worden, zie reglement. Houd zeker rekening met het volgende:
- 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.
Mobiele gasinstallaties: Tijdens de paasvakantie organiseert de jeugdraad in samenwerking met het
stadsbestuur een moment waarop jeugdverenigingen hun mobiele gasinstallaties kunnen laten
controleren. De datum is nog niet gekend, deze hangt af van wanneer de leveranciers kunnen.
GDPR: Vanaf mei 2018 moeten alle verenigingen zich in orde hebben gesteld met de vernieuwde
Europese wetgeving rond het gebruik van vertrouwelijke informatie. Het stadsbestuur richt een gratis
informatiesessie op maat van verenigingen in om de verenigingen te ondersteunen met deze taak. Deze
sessie zal plaats vinden in cc ’t Schaliken. De sessie zal plaats vinden op maandag 9 april in de foyer van ’t
Schaliken.

5. Nieuws van de stad
Het stadsbestuur kende een subsidie voor brandveiligheid jeugdlokalen toe aan de Gidsen voor het nazicht
van hun draagbare brandblusapparaten.
Op 14 februari opende het avonturenbos (naast het begijnhofpark) officieel. Daarnaast kreeg het bestuur het
voorstel van iemand om met de omgewaaide bomen nog bijkomende banken te maken voor in het
avonturenbos.
Het stadsbestuur keurde de subsidieaanvragen goed voor #Herman en de Debattle. Twee
participatieprojecten van de jeugdraad rond de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
Op 25/05/2018 vindt Aperotime plaats.
Op 21/06/2018 organiseert Boltda een skatewedstrijd op het nieuwe skateterrein.
Op zaterdag 24/2/2018 start Wereldtals. Alle verenigingen werden uitgenodigd om deel te nemen aan de
opening.
6. Nieuws van de jeugdraad
De voorstelling van de resultaten van #Herman is achter de rug, het manifest dat de jeugdraad schreef was
een succes. Om de mening van de jongeren in de kijker te houden, maakte de jeugdraad affiches met een
tekstballon in. De jeugdraad nodigt iedereen uit om hun punten voor de politieke agenda van Herentals op de
affiche te schrijven en dat voor de raam te hangen. Op die manier blijft de stem van jongeren zichtbaar op de
openbare weg. Op vrijdag 28 september organiseert de jeugdraad een Debattle naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen. Dit is een politiek jongerendebat en het debat zal gemodereerd worden door
Dalila Hermans.
De huidige voorzitters van de jeugdraad, Lina en Teresa, melden dat ze na dit werkjaar stoppen met het
voorzitterschap van de jeugdraad. Ze willen daarom de fakkel graag doorgeven. Daarom is de jeugdraad op
zoek naar geëngageerde jongeren die hun stem willen laten gelden en deel willen uitmaken van het dagelijks
bestuur. De jeugdraad maakte een tekstje op met wat er zoal van een bestuurslid verwacht wordt (als
bijlage). Iedereen wordt uitgenodigd om op een briefje te schrijven wie zij denken dat een goed DB lid kan
zijn.
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7. Werkgroepen
a. Werkgroep skaten: De aannemer is nu met de betonwerken bezig voor het skateterrein aan VC
Herentals.
b. 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 daarvoor 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.
c. Werkgroep FHJ: De Gidsen vroegen een subsidie nieuwbouw van € 35.000,00 en een renteloze lening aan.
Het fonds Herentalse Jeugdlokalen besliste unaniem positief voor de subsidie nieuwbouw en de renteloze
lening. Daarnaast besprak de werkgroep de huidige financiële toestand van het fonds Herentalse
Jeugdlokalen.

8. Activiteiten
Jeugdraad:

Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer
Wie
Wat
10/03/2018 Scouts De Buecken
Fifatoernooi
17/03/2018 JC 2200
Agaro Invites
17/03/2018 Scouts 5de en 12de
Wafelverkoop
17/03/2018 Scouts De Buecken
Pannenkoekenslag
24/03/2018 Scouts De Buecken
Jincafé
30/03/2018 Scouts De Buecken
Supernova 3.0
de
de
4/04/2018 Scouts 5 en 12
Vossen op de dansvloer
6/04/2018 KSA
I Love Hertals
14/04/2018 Chiro Noorderwijk
Aspifuif
28/04/2018 Chiro Noorderwijk
Bonte Avond
30/04/2018 JC 2200
Labour Day
9/05/2018 Scouts De Buecken
Quiz
9/05/2018 Chiro Morkhoven
Hemelbal
4/08/2018 KLJ Noorderwijk
Openluchtfuif

Waar
Scoutslokaal
JC 2200
overal
Scoutslokaal
Scoutslokaal
t Hof
’t Hof
t Hof
Chiro Noorderwijk
Chiro Noorderwijk
JC 2200
t Hof
Chiro Morkhoven
KLJ-lokaal

9. Inbox
a. Geen inbox
10. Varia
a. Workshop Vluchtelingen: zie mail en bijlage.
b. Textielophaal: PEBS-Group vroeg verschillende verenigingen om een textielophaal te organiseren. Dit
dossier ligt momenteel bij IOK. De afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking houdt de
verenigingen op de hoogte als de verenigingen toch mogen ingaan op het voorstel.
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