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Aanwezig: 
Chiro Heikant: Yves Peeters 
Scouts Berlaar: Simon Martens 
Gidsen Berlaar: Wenke Coppens 
KLJ jongens en meisjes: Stijn Van Hout 
De Tofkes: An Van Lommen 
Jeugdhuis:  Seppe Bes, Alex Balus 
Dance Feeling: Rita Blommaers  
Eliane Vingerhoets 
Issaev Ilias 
Dries Vermeulen (voorzitter)  

Suzy Put (schepen van jeugd) 
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris) 
 
Verontschuldigd:   
De Tofkes: Katelijne Van Den Berghe 
De Zolder: Bea De Meyer 
Berlaarse Dansstudio: Lotje Huysmans 
KLJ: Margot Ceulemans 
Speelplein: Tom Linden 
Willy Beullens 

 
 

1. Vorig verslag 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

2. erkenningsreglement jeugdverenigingen 
Zoals vorige vergadering aangekondigd diende er een erkenningsreglement voor de 
jeugdverenigingen opgemaakt te worden.  In het voorgestelde reglement zijn de criteria uit het 
bestaande subsidiereglement jeugd gebundeld.  Enkel art 1 §5 is een aanvulling.   
Het voorstel van reglement wordt overlopen en unaniem en zonder opmerkingen positief 
geadviseerd. 
 

3. projectsubsidie(s) Den Bokal 
De gemeente heeft een reglement waarmee je subsidie kan krijgen voor een project.  Het reglement 
vind je op de site van Berlaar. 
 
Er zijn een aantal voorwaarden.  Zo moet het over een experimenteel of vernieuwend project gaan 
dat gratis is en openstaat voor alle jongeren.  Je kan je aanvraag richten aan de jeugddienst.  De 
aanvraag wordt dan op de jeugdraad besproken en geadviseerd.  De jeugdraad stelt een 
subsidiebedrag voor aan het college dat dan beslist. 
 
  

http://www.berlaar.be/jeugdsubsidies


Alex en Seppe van het jeugdhuis hebben 2 aanvragen voor projectsubsidie ingediend: 
• 1 balkan-avond op 28/7 

Er zullen optredens georganiseerd worden in het Balkan-genre.  In Berlaar werd dit de laatste jaren 
niet georganiseerd.  Het genre wint aan populariteit en daarom wil het Jeugdhuis zo’n avond 
organiseren.  Om geen verlies te lijden vragen zij projectsubsidie aan. 
 
Bespreking: Het is een origineel concept.  De jeugdraad vindt dit vernieuwend.  Het is ook vrij 
toegankelijk voor iedereen, heeft een openbaar karakter, is voor jongeren en is gratis. 
 
De jeugdraad is akkoord met een subsidie van 500 euro. 
 

• Eenjarig bestaan op 30/9 
Het jeugdhuis wil een galabal organiseren ter gelegenheid van nu 1e verjaardag.  Er wordt die avond 
ook een samenwerking met jeugdhuizen in de omgeving voorzien. 
 
De jeugdraad is van mening dat dit project niet vernieuwend genoeg is.  Vermits het evenement pas 
eind september plaatsvindt stelt de jeugdraad voor om het concept te herwerken.  Voorgesteld word 
om evt. ook andere doelgroepen te betrekken, ouders de kans te geven om langs te komen, enz. 
 

4. varia 
• Avondmarkt 

Er kan een prijs (180 euro) voor originaliteit en 1 voor afvalarm concept gewonnen worden. 
 

• Jeugdhuis  
De klinken in het jeugdhuis zijn verduurd.  Zij vragen of ze nieuwe klinken krijgen.  Voorgesteld wordt 
om de klinken uit de oude school te hergebruiken. 
 

• Uitleendienst 
De vraag wordt gesteld of de spelkoffer van de uitleendienst kan aangevuld worden met een 
parachute.  Eveline geeft dit door. 
 

• Eliane neemt afscheid 
Eliane was vandaag de laatste keer aanwezig op de jeugdraad.  Zij heeft de jeugdraad nog mee 
opgericht.  Wij danken haar voor haar jarenlange inzet.   
 

5. Volgende vergadering 
 
Voor de volgende vergadering zal een doodle rondgestuurd worden.  Locatie wordt de scouts. 
 
 


