VERSLAG – AV – 26 april 2018
Aanwezig: Leonie De Preter (Chiro Morkhoven), Lore De Vries (Chiro Morkhoven), Cis Druyts (Chirojongens Noorderwijk) Jef
Krieckemans (Chirojongens Noorderwijk), Marthe Hoefnagels (Chiromeisjes Noorderwijk), Marthe Huyskens (Gidsen), Paulien
Huyskens (Gidsen), David Van Gemert (Jeugd Rode Kruis), Ellen Spiessens (KSA), Joey Goemans (KSA), Stefan Van de
Wijngaerde (KSA), Jul Peelaers (Scouts De Buecken), Wannes Huyskens (Scouts De Buecken), Philippe Verlooy (JC2200), Glenn
Van den Bogaert (JC2200), Anke Maes (DB), Kimberly Bruyninckx (DB), Lina Cambré (Voorzitter), Teresa Van Grieken
(Voorzitter), Bieke Baeten (schepen van jeugd) Toby Van Breda (open-VLD), Stefan Verraedt (NV-A) Simon Vantomme
(coördinator sport, jeugd & internationale samenwerking), Jef Wellens (afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking
- verslag)

1. Opmerkingen vorig verslag

2. Wieriekekikhie?
Nele Troonbeeckx wint een prijs. Zij heeft als enige ‘Jeuj, Gelezen’ verzonden na het lezen van het vorige verslag.
Deze verdoken zin was een test om te kijken wie het verslag allemaal naleest. Proficiat, Nele!
3. Brieven en adviezen
Terugkoppeling: /
Gevraagd advies:
Jeugdcentrum 2200: Aan de hand van een boek speelkaarten werd de groep in 4 verdeeld. Elke groep
denkt na over de vraag ‘Hoe moet een stad het jeugdcentrum ondersteunen’? Het jeugdcentrum krijgt
momenteel de volgende ondersteuning:
- Erkende jeugdvereniging = zelfde ondersteuning als scouts, chiro, …
- Subsidie voor professionele beroepskracht 17.500 euro.
- Verhuur locatie (317,64 euro)
o Als verhuurder is het stadsbestuur dus ook verantwoordelijke voor herstellingen gebouw.
o Het stadsbestuur investeert in het gebouw om de staat ervan te verbeteren (vb: afzuiginstallatie)
- Billijke vergoeding: 255 euro
Uit de verschillende groepen komen volgende punten:
Groep 1:
Voordat de groep voorstellen voor ondersteuning brengt geeft de groep aan wat ze belangrijk vinden bij het
jeugdcentrum:
- Je moet altijd in het jeugdcentrum terecht kunnen
- Het jeugdcentrum moet een open en gezellige sfeer hebben
- Externe mensen moeten er feestjes kunnen geven
- Het jeugdcentrum hanteert democratische prijzen
- Het jeugdcentrum heeft een goede locatie
Het stadsbestuur zou ondersteuning kunnen bieden door:
- Infrastructuur te voorzien
- Investeringen te doen in het JC of een renteloze lening met het JC afsluiten
- Een beroepskracht voorzien
- Ondersteuning in bv: DJ, Bands uitnodigen
- Kampsubsidie: vb voor een minikamp of een teambuilding
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Groep 2:
Infrastructuur:
Dit meer dan voor andere verenigingen omdat een JC niet zonder de (vaak erg specifieke: discobar,
tapinstallatie, toog, licht, geluid,…) infrastructuur kan. Daarom moet het lokaal van het jeugdcentrum
echt altijd in orde zijn.
Leden werven:
Het stadsbestuur kan daarin ondersteunen door bijvoorbeeld een beroepskracht aan te stellen. Groep 2
maakt hierbij de opmerking of jongeren van 18 tot 20 wel de meest geschikte werkgever zijn. Een
alternatief is dat de beroepskracht in dienst is van het stadsbestuur. Hierbij wordt opgemerkt dat een
beroepskracht die voor het stadsbestuur werkt zijn vrijheid moet blijven behouden en enkel taken voor
het jeugdcentrum uitvoeren.
handleidingen en draaiboeken voorzien voor bijvoorbeeld evenementen.
extern communiceren:
Door de stedelijke communicatiekanalen ter beschikking te stellen van de Herentalse verenigingen
(facebook, infoborden, website, …).
Groep 3:
Infrastructuur:
Groep 3 stelt dat het jeugdcentrum huur betaalt en een subsidie ontvangt. Als je beide optelt gaat de
volledige werkingssubsidie naar het betalen van de huur. Zelf als de huur verlaagd wordt leidt dit tot een
“nuloperatie”.
Samenwerkingen:
Bijvoorbeeld tussen scholen en verenigingen. Hierbij fungeert de stad als bruggenbouwer.
Communicatie:
Groep 3 vindt dat het bestuur kan helpen om het jeugdcentrum meer in de kijker te zetten en te helpen
met promotie te maken.

Groep 4:
Communicatie:
ondersteunen door gratis promotiekanalen te voorzien (social media, website, …).
Ondersteunen:
Bijvoorbeeld advies geven bij het organiseren van events.
Samenwerken:
Het stadsbestuur kan jeugdverenigingen stimuleren om meer samen te werken.

Conclusie:
De jeugdraad geeft aan dat het stadsbestuur het jeugdcentrum in eerste plaats moet ondersteunen op
vlak van infrastructuur. Daarnaast meent de jeugdraad dat het stadsbestuur meer kan ondersteunen in
het maken van promotie voor verenigingen door de stedelijke communicatiekanalen ter beschikking te
stellen. Vervolgens geeft de jeugdraad aan dat het stadsbestuur het jeugdcentrum moet blijven
ondersteunen door een beroepskracht voor het jeugdcentrum aan te bieden.
De jeugdraad formuleert een voorstel voor een advies en koppelt dit tegen volgende jeugdraad terug met
de aanwezigen. De volgende jeugdraad wordt het advies besproken en definitief gemaakt.

Jeugdraad

Verslag AV 04/2018

2

Budget 2018: De adviesraden moeten ten laatste donderdag 30 juni een voorstel indienen voor het
budget van 2018. Volgende jeugdraad volgt een uitleg over de budgetten die het stadsbestuur investeert in
het jeugdwerk.
De Brink: De Brink vraagt culturele projectsubsidies voor de opening van De Shelter in De Brink. De
jeugdraad adviseert positief: (17 positieve stemmen en 2 onthoudingen)
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
Mijn gedacht: /
4. A. Olé JeeBeePee
a. Grabbelpas paasvakantie: De Grabbelpas stond in het teken van Wereldtals. De kinderen deden
verschillende workshops met een knipoog naar een andere cultuur.
b. Geblokkeerde fuifweekends: De deadline verloopt op 31 mei. Op de volgende jeugdraad, 24 mei, wordt
de beslissing genomen. Gelieve dus voor deze datum jullie fuif door te geven.

NAJAAR 2018
3e weekend
september

DEADLINE 31 MEI
2018

VRIJDAG 21/09

JC2200
Glenn - UniqEvents@hotmail.com

Wachten met bevestiging tot
mei 2018

ZATERDAG 22/09
1e weekend
november

3e weekend
november

c.

d.

VRIJDAG 02/11

Optie scouts de Buecken

ZATERDAG 03/11

(Mosselfeesten gidsen)?

VRIJDAG 16/11

Optie scouts de Buecken

ZATERDAG 17/11

(Mosselfeesten Gidsen)?

Buitenspeeldag: Vorige week was het buitenspeeldag op het Netepark, volgende week in Noorderwijk en
Morkhoven. Onze eerste editie op het Netepark was een groot succes. Bedankt aan de verenigingen die
geholpen hebben.
Naast de buitenspeeldag lanceert het Neteland ook de website www.uitinneteland.be/buitenspelen. Op
deze pagina komt heel wat informatie rond buitenspelen in de regio. Zo vind je bijvoorbeeld al een
speelmap met alle speelterreintjes in de buurt. Interessant om eens over de gemeentegrens te gaan
spelen.
Inspraak en participatie: #Herman
- Spaanshofpark: Op 9 mei gaat het volgende participatiemoment door in het Spaanshofpark. Iedereen is
vrij om langs te komen en hun mening te delen. Graag zelfs! Want jullie zullen hier uiteraard wel eens
komen met jullie vereniging. Het inspraakmoment vindt plaats in De Hut voor kinderen vanaf 6 jaar van 15
uur tot 16.30 uur en voor ouders en buurtbewoners (en jeugdverenigingen) van 17 uur tot 19 uur.
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5. Nieuws van de stad
De stad keurde een nieuw reglement goed betreffende de brandveiligheid van lokalen. Als verenigingen moet je
binnen de 6 maanden een online vragenlijst invullen. Op basis van deze vragenlijst zal de brandweer prioriteiten
bepalen en kijken welke lokalen nood hebben aan een preventief bezoek. De vragenlijst vinden jullie op:
https://kempen.hulpverleningszone.be/contacteer-ons/e-loket-629/webportaal-preventie-2953
Het stadsbestuur lanceerde gisteren de stadsapp. Herentalse verenigingen kunnen gratis gebruik maken van deze
app (de app is gratis voor iedereen). Je kan er algemene informatie over je vereniging opzetten, evenementen
aankondigen, berichten sturen naar je volgers, ... Daarnaast ben je ook steeds op de hoogte van alles wat er
gebeurt in Herentals. Je vindt meer info op https://www.herentals.be/stadsapp .
6. Nieuws van de jeugdraad

7. Werkgroepen
a. Werkgroep skaten: Het skatepark is klaar, op een zonnige woensdag wordt dit 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.
Om de organisatie mogelijk te maken doen we beroep op de Herentalse jeugdverenigingen. Verenigingen
die willen komen helpen worden daar rijkelijk voor beloond. Alle winst van de drank wordt proportioneel
verdeeld onder de helpers. Bovendien hebben we een budget van 1000 euro opzij gehouden. Zo kunnen
jullie zelfs als er een kleine opkomst is, toch nog vergoed worden.
Vanaf 16 jaar kan je helpen achter de toog. Jongeren onder de 16 kunnen ook komen helpen met het
opbouwen en afbreken.
We zoeken verenigingen voor de volgende taken:
- Opstellen vanaf +/- 10u00 tot 15u30
- Tappers/voortoog op de parking van 16u00 tot 22u00
- Afbraak parking vanaf 22u00
- Tappers/voortoog in ’t Hof van 22u00 tot 03u00
Deze uren en taken worden nog opgedeeld in shiften en groepjes afhankelijk van wanneer jullie kunnen
en met hoeveel volk. Zelfs als je dus maar met 2 of 3 van jouw vereniging kan komen, kan je komen
helpen. Als er veel interesse is proberen we alles zo eerlijk mogelijk te verdelen zodat alle verenigingen
aan bod komen.
Laat ten laatste 20 mei weten of jullie komen helpen, wanneer jullie kunnen komen en met hoeveel jullie
ongeveer zullen zijn. Dit doe je best met een mail naar jeugdraadherentals@hotmail.com of naar
jeugddienst@herentals.be

c.
d.

Werkgroep Fonds Herentalse jeugdlokalen: Geen aanvragen binnen.
Werkgroep Debattle:
Op 7 mei zit de werkgroep voor een eerste keer samen om 20 uur in het Theatercafé. We bepalen hoe
het debat er gaat uitzien. We nodigen de politici uit, verzamelen de nodige vragen en bekijken welke
randanimatie we voorzien. Help je graag om deze dag tot een succes te maken dan ben je welkom op deze
vergadering. Je kan dan vrijblijvend langskomen met ideeën, een taak op je nemen of gewoon uit
interesse. Dit zonder verdere verplichtingen.
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8. Activiteiten
Jeugdraad: SKO (Zie werkgroep Summer Kick Off)
28 september debattle

Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk:
Wanneer

Wie
5/05/2018 Scouts de Buecken

05/05/2018 06/05/2018

Chiro Noorderwijk

Wat

Waar

Chouffefeesten

De Brink

Pannenkoeken- en wafelslag Chiro Noorderwijk

9/05/2018 KLJ Noorderwijk

Hemelbal

KLJ Noorderwijk

9/05/2018 Scouts de Buecken

Quiz

Zaal ’t Hof

Pastadag

Chiro Noorderwijk

12/05/2018 Chiro Noorderwijk

9. Inbox
- Montmartre is een kunstenfestival op het Begijnhof. In 2019 gaat de organisatie voor een 10de keer door.
Ze hadden hier graag een feesteditie van gemaakt en vragen aan jeugdverenigingen om hun activiteiten
te organiseren voor kinderen. Montmartre gaat door op 8 september, een ideale periode voor
ledenwerving. Interesse? Neem snel contact op met Claire Perdaen (claire.perdaen@skynet.be).
10. Varia
-

Op 24 mei is het de laatste jeugdraad van dit jaar. We doen dan naar jaarlijkse traditie iets extra.
Volgende voorstellen werden voorgelegd:
o Gezelschapspelletjes
o Kroegentocht
o Barbecue
o Bierproeverij
o Een dropping met barbecue en kampvuur
o Bierfiets
o Een tocht met een segway
o Paintball

-

Lokale Helden: Vrijdag 27 april om 19.30 uur gaat “Lokale Helden Gaat Vreemd” door in JC2200. Je kan
gratis komen genieten van muziek, gebracht door lokale en buitenlandse muzikanten.
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