
  
 
 
 
 
 
 
Algemene vergadering  

22 augustus 2017 
19u 
Jeugdhuis Den Bokal  

 
Aanwezig: 
Chiro Heikant: Yara Heylen 
Scouts Berlaar: Simon Martens 
Gidsen Berlaar: Leen Lemmens 
KLJ jongens en meisjes: Stijn Van Hout, Toon 
Van Asch 
De Tofkes: Katelijne Van den Bergh 
Jeugdhuis:  Seppe Bes, Alex Balus, Stan Van 
Peborgh, Annelies De Bakker 
Dries Vermeulen (voorzitter)  
Suzy Put (schepen van jeugd) 
Willy Beullens 
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris) 
 

Verontschuldigd:   
Gidsen Berlaar: Wenke Coppens 
De Tofkes: Ann Van Lommen 
Speelplein: Tom Linden

 
 

1. Vorig verslag 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

2. 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


Het jeugdhuis heeft 2 nieuwe aanvragen voor projectsubsidie ingediend: 
• BokalFestival op 7 oktober ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan 

Er wordt een klein dagfestival georganiseerd met live bands, dj’s en een minimarkt waar jonge 
geëngageerde Berlaarse jongeren hun merk / product kunnen tonen en verkopen.  Momenteel zijn er 
al 4 à 5 jongeren die hieraan meedoen.  Het festival start om 19u en loopt tot 4u.  Het gaat buiten 
door.  Muziek is er in alle stijlen. 
 
Het jeugdhuis voorziet 4800 euro kosten en 3500 euro inkomsten (drank en eten). 
 
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 vraag stelt zich wel waarom er geen sponsorinkomsten in de berekening mee opgenomen 
worden.  Het jeugdhuis antwoordt dat het nog niet zeker is dat alle gelden op tijd ter beschikking 
kunnen zijn.  Daarom vind je dit niet terug in de raming. 
 
De jeugdraad is akkoord met een subsidie van 1250 euro. 
 

• Flow op 25/11 
Het jeugdhuis plant een Hip-Hop-event met 2 grote namen.  Hip Hop is het meest populaire genre bij 
de jongeren.  De optreden artiesten zijn aankomend talent die al eerder speelden op festivals.  
Nieuw is ook dat dit evenement vanuit de bezoekers van het jeugdhuis is opgestart.  Het 
jeugdhuisbestuur zet met dit event de schouders onder een idee van bezoekende jongeren die mee 
instaan voor de organisatie 
 
Raming: 1600 euro kosten en 750 euro inkomsten (drank) 
 
Bespreking: Het is een origineel concept.  De jeugdraad vindt dit vernieuwend, dergelijk Hip Hop-
feestje is nog niet georganiseerd in Berlaar.  Het is ook vrij toegankelijk voor iedereen, heeft een 
openbaar karakter, is voor jongeren en is gratis.  Bovendien is het sterk dat het een uitwerking is van 
een idee van jongeren die zelf iets willen doen en daar bij het jeugdhuis gehoor voor vinden. 
 
De jeugdraad is akkoord met een subsidie van 850 euro. 
 
 

• Balkanavond op 28/7 
Er waren veel aanwezigen en alles is goed verlopen op de avond zelf.  Eén dag voor het optreden 
heeft de band die de publiekstrekker was afgebeld.  Hierdoor viel ook een grote kost (gage van de 
band en huur muziekinstallatie) weg.  Daarom zal het jeugdhuis geen gebruik maken van de 
toegekende subsidie. 
 

3. Dag van de jeugdbeweging 
 
Op 20 oktober is het terug Dag van de jeugdbeweging.  In grote lijnen wordt het concept van vorig 
jaar herhaald.  De uren en het aanbod blijven hetzelfde. 
Vorig jaar had de KLJ georganiseerd om zijn leden naar school te brengen op het einde van het 
ontbijt.  Scouts probeert dit dit jaar ook te regelen.  Verder zou het ook leuk zijn mochten er actieve 
spelletjes gespeeld worden. 
 
Afspraak: Heikant: vanaf 7u aan lokalen Chiro - Centrum: vanaf 6u30 opbouw op de Markt 
Tegen 1/10 laat iedereen weten of hij (of zijn groep) kan komen helpen.  We hopen +/- 8 personen 
per vereniging. 



 
Eveline informeert of het mogelijk is om gasbranders te huren mocht er koud weer voorspeld zijn. 
 

4. varia 
• Plusparty 

Op 25/11 organiseert de seniorenraad weer een Plusparty: fuif voor 55-plussers van 14u tot 18u in 
de parochiezaal. Vorig jaar zijn de verenigingen van de jeugdraad komen klaarzetten, opdienen, 
tappen…  Wie kan er deze keer komen helpen?  De inkomsten van de toog zijn voor de verenigingen.  
Het gaat over:  

• afspraken maken met de brouwer/zaal, de factuur betalen en de winst verrekenen (1 
persoon) 

• opbouwen in de voormiddag 
• tappen en opdienen van 14u tot 18u 
• evt. eten (broodjes, croque-jes) bereiden en verkopen 
• opruimen (tot +/- 19u) 

Belangrijk is dat er goede koffie gezet wordt. 
 
Ook hiervoor laat iedereen tegen 1/10 weten of ze komen helpen. 
 

• KLJ 
De KLJ gaat op 1/9 leden werven op de scholen en doen op 3/9 hun eerste activiteit.  Dit valt niet 
samen met de scouts want zij gaan later. 
 

• Vrijwilligersfeest op 22/9/17 
Je kan nog inschrijven voor het vrijwilligersfeest tot 7/9.  Belangrijk is dat er betaald wordt (5 euro) 
en dat enkel mensen inschrijven die een uitnodiging gehad hebben.  Als er wijzigingen zijn tegenover 
de lijsten die je voor de zomer naar ons doorstuurde moet je dat laten weten zodat nieuwe mensen 
nog een uitnodiging krijgen.  Let goed op de uiterste inschrijfdatum! 
 
Jeugdhuis 
Het jeugdhuis informeert nog eens naar de stand van zake voor het buitentoilet en de klinken.  
Eveline vraagt het na de bij de technische dienst. 
 

• Scouts 
Vraagt om eens een activiteit samen te doen met De Tofkes.  Katelijne staat hier zeker voor open.  
Misschien kan dit wel ter gelegenheid van hun jubileumjaar in 2018. 
 

• School bij jeugdraad betrekken 
Het kan interessant zijn om (de leerlingenraad van) de school te betrekken bij de jeugdraad.  De 
vergadering vindt dit een goed idee.  Eveline informeert wanneer de jeugdraad eens kan langsgaan 
om hun werking toe te lichten.  Volgende vergadering meer hierover. 
 

5. Volgende vergadering 
 
Er worden 2 momenten afgesproken.  Afhankelijk van de agendapunten zal 1 van de 2 data niet 
doorgaan: 
 
Wanneer Wat Wie Waar 
27/9/17,  19u Jeugdraad  Scoutslokalen 
16/10/17, 19u Jeugdraad  Scoutslokalen 



 
Andere data 
 
Wanneer Wat Wie Waar 
22/9/17, 19u Vrijwilligersfeest Gemeente Sporthal 
17/9/17 Dag van de Landbouw Iedereen welkom! 
3/11/17 Technofeestje Jeugdhuis Jeugdhuis 
Nog niet geweten Kickertornooi Jeugdhuis Jeugdhuis 
Nog niet geweten Fifa-tornooi Jeugdhuis Jeugdhuis 
19/1/18 Parochiekwis Parochie Parochiezaal 
 
 


