VERSLAG – AV – 27 september 2018
Aanwezigen: Bjorn Truyts (Chiro Noorderwijk), Josse Timperman (Chiro Noorderwijk),
Kato Van de Vijver (Chiro Noorderwijk), Laura Van Lommel (Chiro
Noorderwijk), Zenna Buermans (Chiro Noorderwijk), , Marthe Huyskens
(Gidsen), Paulien Huyskens (Gidsen), David Van Gemert (JRK), Vince De
Smet (KLJ NDW), Siel Van Rompaey (KLJ NDW), Jari Loockx (Scouts 5de en
12de), Svitlana Van Crombrugge + 1 (Academy Erudite), Vincent Peeters,
Joren De Becker, 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
Wie zit er rond de tafel (klassiek, geen thema)
Voorstelling Academy Erudite
De oprichters van Academy Erudite stellen hun werking voor. Momenteel organiseert Academy Erudite
al gedurende twee jaar activiteiten en workshops voor kinderen en jongeren. Ze richten zich
voornamelijk op kinderen en jongeren van 3 tot 15 jaar met een Slavische achtergrond. Andere
kinderen zijn uiteraard ook welkom om deel te nemen aan hun werking. Ze stimuleren de ontwikkeling
van kinderen zowel op creatief als mentaal vlak. Daarnaast gaan ze actief aan de slag met de kinderen
om eventuele taalachterstand in het Nederlands weg te werken. Voorbije jaren vond hun werking
steeds plaats op zondag. De werking wordt wekelijks georganiseerd op zaterdag en occasioneel op
zondag voor uitgebreide activiteiten (van de ganse dag en in een familiaal karakter). In het verleden
vonden de activiteiten plaats op verschillende locaties. Nu vinden de activiteiten steeds plaats bij
dezelfde persoon thuis. De vereniging vraagt geen lidgeld, maar wel een terugbetaling van de kostprijs
van de activiteiten.
Academy Erudite vraagt erkenning aan om de werking verder uit te breiden en verder bekend te
maken. Daarnaast is de vereniging ook op zoek naar een goede infrastructuur/locatie om de
activiteiten in de toekomst structureel aan te bieden. Academy Erudite wil ook graag deelnemen aan
de jeugdraad om zo banden te smeden met het lokaal jeugdwerk.
Academy Erudite voldoet aan alle voorwaarden van het erkenningsreglement.

2. Opmerkingen vorig verslag
De jeugdraad keurt het verslag van vorige jeugdraad goed.
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. Debattle:
De Debattle is achter de rug. Op de tafel liggen enkele quotes. Je kan het volledige debat nog
naluisteren op www.hashtagherman.be. (P.s. Het debat in de namiddag is het interessantste voor
jongeren.)
2. Evaluatie Dag van de jeugdbeweging
Korte rondvraag, wat was er goed wat was er niet goed?
Algemene conclusies: Het springkasteel was erg populair bij de kinderen en de muziek stond wat zacht.
Wie is de WINNAAR van de fotowedstrijd?
De vakjury vonden de foto (lees filmpjes) van Gidsen 2de Kempen en KLJ Noorderwijk het leukste
waardoor we uitkomen op een ex aequo. De deelnemers aan de jeugdraad stemmen daarom anoniem
op een foto. Na de telling blijkt dat KLJ Noorderwijk de wedstrijd wint. Zij mogen het springkasteel van
het stadsbestuur gedurende een weekend lenen. De dienst sport, jeugd en internationale
samenwerking neemt contact op met KLJ Noorderwijk om dit concreet af te spreken.
3. 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.

4. 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.
Volgende week (herfstvakantie) staan er weer sportkampen en grabbelpasactiviteiten op de agenda.
Op woensdag 31 oktober vindt de Halloweenwandeling plaats in het Stadspark. De jeugdraad bemant
daar een standje, iedereen is welkom om iets te komen eten of drinken.
De dienst sport, jeugd & internationale samenwerking startte het jeugdwelzijnsoverleg opnieuw op
met het JAC, de buurtwerker van het OCMW, de drughulpverlener en het CAW. De bedoeling hiervan
is dat er een structureel overleg is en dat tendenzen in de jeugdhulpverlening tijdens dat overleg
besproken wordt. Het jeugdwelzijnsoverleg wil ook banden smeden met lokale handelaars (die
populair zijn bij jongeren). Daarnaast onderzoekt het jeugdwelzijnsoverleg het nut van een
straathoekwerker in Herentals.

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 .
Het college keurde de kampsubsidies goed. Alle aanvragen werden aanvaard.
Het college besliste om de verluchting van het jeugdcentrum te vernieuwen. De werken worden dit
jaar nog uitgevoerd.
In het stadspark wordt binnenkort een speeltoestel geleverd voor kleine kindjes.

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.
Verenigingsondersteuning
1. Wat is voor jullie jeugdwerk?
a. Korte presentatie van atypische vormen van jeugdwerk.
b. Iedereen krijgt enkele minuten om te zeggen wat jeugdwerk voor hen is:
- Sociaal contact
- Ontwikkelen
- Ontmoeten
- Grenzen verleggen
- Integratie
–
- Ongedwongen
–
verbinding maken
vrije tijd
- Voor iedereen
- Leeftijd: - 25 jaar
- Vriendschap
- Gaande van één
- Samenwerken
activiteit tot een
- Creativiteit
wekelijkse werking
- Jezelf zijn
- Georganiseerd
- Spelend groeien
Samenvattende zin:
Jeugdwerk zijn activiteiten die ongedwongen maar structureel (regelmatig) georganiseerd
worden tijdens de vrije tijd van jongeren van 0 tot 25 jaar waar jongeren zichzelf kunnen zijn,
andere jongeren ontmoeten en waar de jongeren zich op creatieve en spelende wijze hun
grenzen verleggen en zichzelf verder ontwikkelen.
Een jeugdproject is ditzelfde maar dan zonder het structurele aspect.
2. Waar moet je aan voldoen om een vereniging te zijn? (Erkenningsvoorwaarden)
a. Stelling 1: Een vereniging moet haar zetel en hoofdactiviteit hebben op het
grondgebied van de stad Herentals
Niet akkoord: Jeugdwerk met een zetel buiten Herentals kan perfect een goede
jeugdwerking in Herentals hebben voor de Herentalse jongeren.

b. Stelling 2: Een vereniging moet aanvaarden verantwoording af te leggen aan het
stadsbestuur over de aanwending van de subsidies
Akkoord: Een jeugdvereniging moet kunnen verantwoorden wat ze doen met het
geld dat ze krijgen
Niet akkoord: Jeugdwerk moet de vrijheid en het vertrouwen krijgen van het
stadsbestuur om de subsidies naar eigen goeddunken te besteden.
c. Stelling 3: Een vereniging mag geen onderafdeling zijn van een reeds door het college
erkende plaatselijke vereniging
Akkoord: Dit is voornamelijk om dubbele subsidiëring te voorkomen.
Niet Akkoord: De jeugdafdeling kan andere doeleinden nastreven dan het grotere
geheel van de vereniging en een zeer jeugdspecifieke werking hebben.
d. Stelling 4: Een vereniging moet een doorlopende werking hebben d.w.z. minimum 6
maanden van het jaar werken, te rekenen van 1 september van het kalenderjaar tot
en met 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar en minstens twee
activiteiten per maand organiseren, met een minimum van twintig per jaar
Akkoord: Je moet wel echt een vaste en regelmatige werking hebben.
Niet akkoord: Wat met waardevolle werkingen die net niet aan deze criteria
voldoen? Dit neemt de ongedwongen factor van vorige werking weg.

e. Stelling 5: Een vereniging moet bij het indienen van de vraag om erkenning een
bewijs leveren dat zij al ten minste 6 maanden werkzaam zijn
Akkoord: Dit is om er zeker van te zijn dat het bestuur niet investeert in een zeer
tijdelijk initiatief.
Niet akkoord: /
f.

Stelling 6: Een vereniging moet minstens 10 aangesloten leden hebben
Akkoord: Je kan een vriendengroepje van 3 personen niet echt jeugdwerk noemen
Niet akkoord: Met 5 personen kan je effectief al aan nuttig en relevant jeugdwerk
doen. Wat met verenigingen die door omstandigheden deze quota niet halen?

g. Stelling 7: Een vereniging moet geleid worden door een bestuur, waarvan de
meerderheid jonger is dan 30 jaar (uitgezonderd voor specifieke werkingen met
gehandicapten en werkingen met maatschappelijk kwetsbare jongeren)
Akkoord: Je moet jeugdwerk voor de jeugd houden, in zijn geheel.
Niet akkoord: Personen boven de 30 jaar kunnen vaak even goed jeugdwerk
aanbieden als jongeren zelf.
h. Stelling 8: minstens 30 % van de leden moet in Herentals wonen

Akkoord: Je moet je eigen jongeren bereiken, anders verlies je je lokaal karakter.
Niet akkoord: Bijvoorbeeld specifieke werkingen die een breder publiek aanspreken
in de regio worden hiermee uitgesloten.

3. Hoe kan een lokaal bestuur de jeugdverenigingen ondersteunen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gras afdoen
Gratis kampvervoer
Kampsubsidie
Werkingssubsidie
Uitleendienst
Gratis lokalen
Diftar betalen
Sponsoring
voor
evenementen
Elke zondag gratis
eten en drinken
Ondersteuning
lesgevers
Bus
Verzekering
GSM
Gas en elektriciteit
Speelmateriaal
Gratis kledij

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korting bij winkels
Vormingen
Beveiligingscamera’
s
Gratis
stedelijke
infrastructuur
Communicatie
Koken op kamp
Gratis parking voor
jeugdverenigingen
Kuisploeg
Speelruimte
Sportterrein
Klusjesdienst
Kinderboerderij
Fietsenstalling
Krantje
Vuurput op de
markt

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gratis zwembad
Gemachtigd
opzichter voor bij
activiteiten
Speelstraat aan JV
Auto
Administratie
FAQ
Gratis gebruik de
Lijn
Gratis kamperen
Gratis uitstappen
Gebruik maken van
stadsfotograaf
Bankrekening
Taalcursus
Zeecontainer
Uitleenmateriaal

De jeugdverenigingen zitten nog kort samen rond de drie belangrijkste thema’s van
verenigingsondersteuning en geven enkele concrete voorbeelden van wat het stadsbestuur voor hen
kan betekenen in deze thema’s.
A. Subsidies:
De subsidies moeten er zijn en mogen voor alle verenigingen hoger liggen.
Werkingssubsidies moeten zeker blijven.
Kampsubsidies: moeten zeker apart blijven en mogen zelfs hoger.
Vormingssubsidies: Mogen veel uitgebreider (vb. taalcursussen, rond gedragsstoornissen,
ADHD,…).
Vervoer: vervoer van en naar kamp moet extra terugbetaald worden als het vervoer van
stadsbestuur tekort komt of niet mogelijk is.
Infrastructuur
Rampensubsidie: Voor noodwendigheden bij een jeugdvereniging kan het stadsbestuur
financieel tussenkomen.
De jeugdverenigingen geven ook aan dat ze ondersteuning wensen bij het vergaren van
sponsoring.
B. Uitleendienst

TENTEN! Er is in Vlaanderen een structureel tekort aan tenten voor de kampen. De stad kan
een interne uitleen tussen verenigingen organiseren. Stad regelt dan bijvoorbeeld vervoer en
logistiek. Het stadsbestuur kan ook verenigingen stimuleren om tenten te verhuren.
Audiovisueel materiaal: Dj-installatie, lichten,…
Koelkasten en tapinstallaties: deze moeten nu extern gehuurd worden en zijn vaak erg duur.
Een 2de of 3de geluidsmeter in de uitleen zou vaak handig zijn als er meerdere evenementen
plaats vinden in Herentals.
Goedkoop huren van degelijke infrastructuur (multifunctionele zaal, vernieuwing zaal ’t Hof).
C. Infrastructuur
Als het stadsbestuur infrastructuur koopt, bouwt of verkoopt wil de jeugdraad steeds
betrokken zijn. De jeugdraad wil hiervan automatisch op de hoogte gebracht worden.
Gratis gebruik van de gebouwen van het stadsbestuur voor de werking van jeugdverenigingen.
(vb. sporthal de Vossenberg)
Subsidie voor infrastructuur
Verenigingen die een probleem hebben met hun infrastructuur: een werkgroep samenstellen
met ondernemers, mensen met bouwgronden, …
Er is dringende nood aan verschillende multifunctionele ruimten
Het stadsbestuur kan bijspringen in het onderhoud van de huidige jeugdlokalen door bv een
klusjesdienst in te zetten aan democratische prijzen of een tussenkomst doen in de kosten.
Ruimte voor jeugdverenigingen voorzien op evenementen of markten (voor standjes,…)
Inspraak krijgen in de invullingen van de publieke ruimte.
Erkenning Academy Erudite
De jeugdraad beslist unaniem om positief advies te geven voor de erkenning van Academy Erudite.

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
SUBSIDIEREGLEMENTEN: Je kan nu nog terecht met al je vragen over het invullen van de
subsidiedossiers.

