
  
 
 
 
 
 
 
Algemene vergadering  

20 april 2017 
20u 
Jeugdhuis  

 
Aanwezig: 
Chiro Heikant: Kamiel Glorie, Thomas De Meutter, Lauranne Wuyts 
Scouts Berlaar: Dries Vermeulen, Yarne Van Vliet, Vincent Daneels, Bob Verbeke 
Gidsen Berlaar: Lot De Meester, Jannelore De Meester, Emma Chauvaux, An-Sofie De Meester, Leen 
Lemmens, Kato Chauvaux 
KLJ jongens: Mattía Furfari 
KLJ meisjes: Margot Ceulemans 
De Tofkes: An Van Lommen 
De Zolder: Bea De Meyer 
Berlaarse Dansstudio: Lotje Huysmans 
Jeugdhuis:  Seppe Bes, Annelies De Bakker, Alex Balus 
Dance Feeling: Rita Blommaers  
Eliane Vingerhoets 
Issaev Ilias 
Brend Van Ransbeeck 
Nathan Rijnders (voorzitter)  
Suzy Put (schepen van jeugd) 
Willy Buellens 
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris) 
 
Verontschuldigd:   
De Tofkes: Katelijne Van Den Berghe 
Chiro Heikant: Yara Heylen 
Gidsen Berlaar: Wenke Coppens 
 
 
 

1. Vorig verslag 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

2. kampvervoer 
Ploegbaas Joeri licht de planning toe.  De aanvragen zijn chronologisch volgens aanvraag behandel. 
 
Het volgende wordt afgesproken.  Elk kamp heeft een eigen kleur. 



29/6    15:00u: vrachtwagen positioneren Scouts  
BIN621  SCOUTS BERLAAR C.Verhulststraat 36   
30/6    15:00u: lichte vrachtwagen positioneren  
Scouts 1PJX050 
30/6 ophalen tenten Nossegem -vrachtwagen afzetten op de KLJ     
EGJ101 KLJ BERLAAR  Fertlarelei 
1/7 vertrek beide auto's naar Kerk van Ozo  
BIN621/1PJX050 
1/7 vertrek met tenten/eventuele bijgeladen bagage naar Munsterbilzen  
EGJ101 
2/7  10:00u laden Scouts Berlaar (op 30/06 positioneren op Scouts)  
1LRC951 SCOUTS BERLAAR  C.Verhulststraat 36 
3/7   15:00u inladen Scouts en Gidsen    
XMF666 (ook materialen al laden) SCOUTS BERLAAR C.Verhulststraat 36 
3/7  10:00u vertrek naar Brugge L.Coiseaukaai 11d  
1LRC951 
3/7 vertrek met vrachtwagen naar Munsterbilzen   
EGJ101 / lichte vrachtwagen en aanhangwagen  PIT840  fietsen naar station Aarschot. 
4/7  12:00u vertrek naar Bonheiden Sint-Paulus  
XMF666 
4/7  15:00 positioneren lichte bestelwagen op de Scouts  
1PJX050   SCOUTS-WELPEN  C.Verhulststraat 36 
5/7 14:00u vertrek Welpen naar Lommel  
1PJX050 
10/7 ophalen Scouts vanuit Brugge vertrek om 07:00u  
1LRC951 
11/7 12:00u ter plaatse  ophalen Scouts en Gidsen vanuit Bonheiden  
XMF666 (wagen afladen/beschikbaar voor 12/7!) 
11/7 10u ophalen KLJ vanuit Munsterbilzen  
( 2 vrachtwagens) BIN621/EGJ101 
12/7 9u te Nossegem tenten wegdoen  
BIN621 
14/7 15:00 positioneren wagen Scouts  
1PJX050 
16/7 ophalen Welpen vanuit Lommel 11:00u ter plaatse  
1PJX050  (auto wordt afgeladen (welpen) en terug geladen voor vertrek op 17/7 naar Berg-
Kampenhout) 
17/7 13:00u vertrek Scouts Berlaar naar Berg-Kampenhout  
1PJX050 
24/7 12:00u vertrek Scouts vanuit Kampenhout  
1PJX050 
29/7 positioneren vrachtwagen op de Chiro-vertrek op zondag  
BIN621 CHIRO Heistsebaan  
30/7 ophalen scouts Ozo   
(vrachtwagen vertrekt om 07:00-eerst  naar Bekkevoort chiro wegdoen) 11:00u? ter plekke  EGJ101 
30/7vertrek Chiro naar Bekkevoort om 07:00u vertrekken in Berlaar dan aansluitend naar Ozo-
ophalen  
scouts EGJ101 
31/7 ophalen scouts Ozo  07:00u vertrek in Berlaar  
1PJX050 
10/8 ophalen Chiro Bekkevoort vrachtwagen  
BIN621 



 
3. evaluatie smartphone project 

Op 5 maart vond het Smartphoneproject in de gemeenteschool plaats. 
De jeugdverenigingen vonden het een tof initiatief.  Ook de leden waren enthousiast.  De senioren 
waren tevens heel tevreden.  Het concept wordt dus positief geëvalueerd.  Een nieuwe editie mag 
zeker georganiseerd worden maar bij voorkeur maar 1 keer per jaar. 
 

4. reglement jeugd 
Eveline is bezig met herberekeningen van het reglement met als doel het besparen van werk voor de 
jeugdverenigingen en minder verwerkingstijd voor de gemeenteijke dienst. 
 
Om enkele pistes te kunnen uitwerken vraagt Eveline om facturen van grote kosten (bussen, 
kampplaatsen, weekendplaatsen) door te sturen tegen 15/5. 
 
Het reglement zal sowieso aangevuld worden met erkenningsvoorwaarden van jeugdverenigingen.  
Momenteel bestaat dat niet in Berlaar. 
 
De aanvragen voor het werkjaar 2016-2017 moeten voor 1/10/2017 op de dienst Vrije tijd 
aankomen.  Dat mag digitiaal of op papier.  De formulieren staan op de website van de gemeente.  
Als je nog een papieren versie wil krijgen, kan dat na een berichtje aan Eveline. 
 

5. Fiscale attesten 
Ouders van kinderen onder de 12 jaar mogen kosten voor kinderopvang inbrengen op hun 
belastingsaanvraag.  Ze doen dit op basis van attesten.  Deelnamegeld voor kampen en weekends 
vallen ook onder deze regeling.  Jullie moeten dus een attest bezorgen aan de ouders die hierachter 
vragen.  De attesten kan je bij Eveline verkrijgen.  Het eerste deel is al ingevuld, het tweede vullen 
jullie zelf in.  We kunnen deze digitaal of op papier bezorgen.  Wie ze nodig heeft vraagt dit aan 
Eveline. 
 

6. Kindercollege door jeugdraad 
Op de Roefel wordt nu al 2 jaar op rij een kindercollege georganiseerd waarbij kinderen ervoor 
kunnen kiezen om het gemeentehuis te bezoeken en hun mening te geven over bepaalde 
onderwerpen. 
Zou deze organisatie niet het kleine broertje van de jeugdraad kunnen worden?  Welke onderwerpen 
mogen aangebroken worden?  Wie kan mee begeleiden? 
Momenteel is er geen interesse vanuit de jeugdraad om dit mee op te volgen. 
 

7. varia 
Turnjuf/meester femma heikant 
Iemand die interesse heeft om wekelijks les te geven aan Femma Heikant?  Zij zoeken nog een 
turnbegeleider. 
 
Plusparty 
De vorige editie is heel goed verlopen.  Volgende Plusparty zal plaatsvinden op 25 november in OC 
Ballaer.  Wie er dan gaat tappen en helpen wordt op een volgende jeugdraad afgesproken. 
 
#instaberlaar 
Een warme oproep om deze hashtag te gebruiken bij mooie beelden uit onze mooie gemeente. 
 
  



8. Evenementen: security  
 
Politionele veiligheid  
Jan Van Asch (Korpschef) bespreekt de aandachtpunten bij het organiseren van fuiven: 

• Nooduitgangen vrij houden!  Aantal personen binnen hangt af van de aantal meter 
nooduitgang 

• Voortoog in de parochiezaal belemmert snel de nooduitgang  
• Doorgang van 4 meter richting openbare weg vrijhouden 
• Noodverlichting controleren! 
• Geen spankoorden in de uitgang van de tent 
• Pictogrammen voorzien, ook bij tentenfuiven 
• Verbod te roken 
• Gasinstallaties, op 5 meter van obstakels zodat uw evenement niet in gevaar komt + 

Ontspanners en darmen nakijken 
• Blusapparaten (die kan je uitlenen bij de brandweer) 
• Weg naar uw fuif moet verlicht zijn 
• Noodstroomkringen voorzien! 
• Geen brandbare versiering 

 
Terreurdreiging  
Bart Gysbrechts is de commissaris die de evenementenaanvragen behandelt. 
Omdat de kans op een terreurdaad er steeds is (hoe klein ook) moeten we actie ondernemen. 

• Bij evenementen tot 100 mensen dient er niemand voorzien te worden 
• 100-500: 2 bewakingsagenten aanwezig (man en vrouw) 
• Boven 500: per 250 1 bewakingsagent extra 
• Hangt af van situatie: tent of zaal houdt andere risico’s in 
• Enkel erkende bewakingsagenten mogen ingezet worden.  Wacht niet te lang met dit vast te 

leggen want deze organisaties worden overbevraagd. 
• Er moeten bewakingsagenten zijn.  Als ze er niet zijn gaat de fuif niet door. 
• Politie voorzie ook politiemensen. 
• Bewakingsmensen kunnen systematische controles doen en hebben hiervoor een toelating 

van de burgemeester nodig.  Daarom dat alle gegevens vooraf gekend moeten zijn. 
• Fuifcoaches moet je ook voorzien.  Het aantal is afhankelijk van het aantal bezoekers.  De 

namen moeten vooraf doorgegeven worden want deze mensen worden vooraf 
gecontroleerd.  De coaches moeten ook herkenbaar zijn.  Verder moeten ze +18 jaar zijn 
(schakel dus oud-leiding en ouders in) en moeten ze nuchter blijven. 

• Organisatoren moeten trouwens steeds nuchter blijven. 
 
De file van de geluidsmeter moet je binnen de week doorgestuurd worden naar de politie.  Mogelijk 
kan de uitleendienst dit doen. 
 
Algemeen stelt de politie weinig geluidsklachten vast bij fuiven.  Een tip: Steek steeds briefje in de 
bus van de buurt als je een fuif hebt. 
 

9. Uitleen/evenementenaanvraag 
Alle evenementen worden tegenwoordig centraal aangepakt zodat er aan alles gedacht wordt. 
Het formulier is lang, maar wel volledig.  Vul in wat van toepassing is.  Er komt een digitaal 
aanvraagformulier waardoor sommige vragen die niet van toepassing zijn voor uw evenement 
automatisch niet verschijnen. 
 



Het reglement van de uitleendienst werd ook aangepast en eerder al besproken op deze vergadering.   
Enkele aandachtspunten:   

• voor leveren materiaal (enkel nadar, podium en vlaggen) kan je best zelf afspreken met Tom 
Mollekens 

• Uren van halen/terugbrengen worden als verschrikkelijk beschouwd door de verenigingen.  
We begrijpen dit maar dit is een weloverwogen beslissing geweest. 

• Bel zeker als je problemen hebt zodat we het systeem kunnen bijwerken 
 
Meer info: Markt 91 / Ellen en Ann / 03 410 19 00 / evenementen@berlaar.be 
 

10. Voorzitterswissel 
Het is vandaag Nathans laatste jeugdraad.  Dries Vermeulen is kandidaat-voorzitter en wordt 
unaniem bekrachtigd als nieuwe voorzitter. 
 

11.  Rondgang 
 
Wanneer Wat Wie Waar 
23 april Carwash   
28/4, vanaf 20 
tot 24u 

Lokale helden: 2 optredens Jeugdhuis Jeugdhuis 

30/4 Pinkserfuif Chiro Tent eigen terrein 
30 april Heksenmarkt De zolder Stationsstraat 
5 mei Jincafe Scouts Scoutslokaal 
13 mei / 20 mei Optredens tijdens de kermis De zolder  

 
14/5 Ontbijtmandenactie klj  
20/5 Punkfeestje Jeugdhuis Jeugdhuis 
20 en 21 mei Dansshow Dansschool lier 
30/6 Feestje jeugdhuis Jeugdhuis Jeugdhuis 
10/6  Roefel Gemeente  
24/6 Avondmarkt, met extra 

animatie 
Prijs voor creatief, animatief 

Reglement bij verslag: 
1x 130 euro 

 

 Danskamp laatste week van 
juli 

  

 


