
  
 
 
 
 
 
 
Algemene vergadering  

1 december 2016 
20u 
Markt 3 

 
Aanwezig: 
Chiro Heikant: Daan Cuypers, Thomas De Meutter, Lauranne Wuyts, Yara Heylen 
Jeugdhuis:  Alex Balus 
Berlaarse Dansstudio: Femke De Clippel, Lotje Huysmans 
Scouts Berlaar: Dries Vermeulen 
Gidsen Berlaar: Wenke Coppens, Lot de Meester 
Dance Feeling: Rita Blommaers  
Eliane Vingerhoets 
Willy Beullens (CD&V) later 
Brend Van Ransbeeck 
Nathan Rijnders (voorzitter)  
Suzy Put (schepen van jeugd) 
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris) 
 
Verontschuldigd:   
De Tofkes: An Van Lommen 
De Zolder: Bea De Meyer 
 
 
 

1. Vorig verslag 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

2. Securityreglement  
het regelement rond security op jeugdfuiven wordt nog eens toegelicht.  Er is nu ook een 
aanvraagformulier waarmee je de factuur kan binnen brengen.  Je hebt recht op 2 terugbetalingen 
per jaar.  Daarvoor moet je de factuur die een aantal gegevens moet bevatten bezorgen.  In bijlage 
vind je alle documenten. 
 
De vraag blijft vanaf wanneer je security moet voorzien (vanaf 100, vanaf 250 personen).  Sowieso is 
het belangrijk om een evenementenformulier in te dienen vanaf het moment dat je meer dan 100 
personen verwacht.  We nodigen de Korpschef uit om dit alles nog eens toe te lichten op de volgende 
vergadering. 
 



3. Uitleenreglement 
We brengen verslag uit van de vergadering van juni waarop alle adviesraden zijn uitgenodigd.  In 
bijlage het verslag van die vergadering.  Dat verslag bevat ook de antwoorden op de vragen die toen 
gesteld zijn. 
 
Het regelement wordt nog eens kort toegelicht: 

• materiaal wordt enkel uitgeleend aan scholen, ouderverenigingen, erkende en/of 
gesubsidieerde verenigingen, gemeentelijke dienst en diensten van het OCMW.  Zij moeten 
hun maatschappelijke zetel in Berlaar hebben.  De gemeente gaat er vanuit dat de aanvraag 
door een bevoegd persoon gebeurt.   

• Er komt een online-aanvraagprocedure.  Online zal je ook een overzicht vinden met wat nog 
vrij is enz. 

• Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en beschikbaarheid.  Je kan ten 
vroegste 1 jaar en ten laatste 10 kalenderdagen voor de datum van afhaling een aanvraag 
doen.  Je kan max 7 opeenvolgende dagen uitlenen.  Bij aanvragen van minder dan 10 
kalenderdagen voor afhalen zal een administratiekost van 100 euro aangerekend worden.  
Als aanvragen zal je steeds een bevestiging krijgen van je aanvraag. 

• Materiaal wordt enkel nog geleverd als het niet in een personenwagen met aanhangwagen 
past.  Je moet het materiaal dus meestal zelf komen halen.  Als je toch grote materialen 
geleend hebt die moeten geleverd worden moet er iemand van de vereniging aanwezig zijn 
bij levering.  Afhaal/terugbreng-momenten zijn enkel op maandag, woensdag en vrijdag en 
enkel op het Magazijn, Hellegatstraat 1: 

Afhalen: 
Maandag van 11 uur tot 12.30 uur 
Woensdag van 14.30 uur tot 16 uur 
Vrijdag van 11 uur tot 12.30 uur 

Terugbrengen: 
Maandag van 8 uur tot 10 uur 
Woensdag van 12.30 uur tot 13.30 uur 
Vrijdag van 8 uur tot 10 uur 

Uitzonderlijk kan er een afspraak gemaakt worden maar ook dan kan afhalen enkel tussen 8 
en 16 uur. 

• Bij laattijdige annulatie (minder dan 10 d), bij niet-afhaling of bij laattijding terugbrengen 
kunnen in de toekomst aanvragen geweigerd worden door het college van burgemeester en 
schepenen 

• Er komt een formulier waarbij je mankementen aan het materiaal kan melden voor je het 
gebruikt.  Ook zal er een overdrachtformulier beschikbaar zijn zodat materialen met 
duidelijke afspraken kunnen doorgegeven worden in een weekend. 

 
De jeugdraad wenst nog volgend advies over het uitleenreglement te geven: 
De bepaalde uurregeling wordt als moeilijk beschouwd.  De verantwoordelijken van 
jeugdverenigingen zitten op school of werken. 
 

4. Evaluatie 
Dag van de jeugdbeweging 21/10/2016 
Er was veel volk.  De organisatie was prima.  Er hoeft niet veel aangepast te worden.  In het centrum 
willen we volgend jaar inzetten op pleinspelen.  Dit zal vooral de kleinere kinderen aanspreken.  Ook 
moet er nog eens opnieuw nagedacht worden over de mogelijkheid om kinderen naar school te 
brengen. 
Volgende keer zullen er tribunes voorzien worden ipv podiumelementen. 
 
Bij de chiro was veel fruit over.  Ook daar liep alles prima.  Zij hebben geen hulp van een werkman 
nodig. 
 



Dit jaar waren er maar een beperkt aantal bandjes omdat dit zo worden aangeleverd door de 
organisatie.  Er wordt voorgesteld om een eigen bandje voor de gemeente te laten drukken. 
 
Plusparty 26/11/2016 
 
Dit was een leuk evenement.  De organisatie liep goed, er waren voldoende helpers, waarvoor een 
grote dankuwel.  De afspraken met de zaal liepen stroef.  Mogelijks is de volgende editite beter in 
een andere zaal. 
 
Er wordt ook gedacht aan de combinatie met een jeugdfuif ’s avonds.  De vergadering vindt dit een 
goed idee. 
 

5. Feedback subsidies 
De subsidies worden rond deze tijd gestort op de rekening van de vereniging.  Eveline raad aan om 
bij de volgende indienperiode goed het laatste blad van het formulier na te kijken.  Daarop staat 
duidelijk wat er allemaal op uw bijlagen moet staan.  Verder is het aangewezen om nu te noteren 
welke bijvragen Eveline je in de loop van het verwerkingsproces heeft gesteld zodat je die voor bent 
volgend jaar. 
 

6. Datum smartphoneproject 
5 maart wordt vooropgesteld.  De leiding van de scouts gaat er vanuit dat het dan is.  Zij schatten dat 
er 10 leden (vanaf 14 jaar) en 5 leiding zullen zijn.  We kunnen het project enkel laten doorgaan als er 
ook medewerking van de KLJ is.  Nathan vraagt na wat de intenties zijn. 
 
 

7. Kampvervoer: planningsvergadering 
Vorig jaar waren er problemen met de planning van het kampvervoer.  Er werden heel veel ritten 
aangevraagd op hetzelfde moment.  Daarom rees het idee om de aanvragen voor het kampvervoer 
anders aan te pakken. 
 
De verenigingen geven aan dat rond nieuwjaar de kampplaatsen en data gekend zijn.  Het volgende 
wordt afgesproken: 

• de aanvraagformulieren voor Kampvervoer moeten ten laatste op 1 maart bij de jeugddienst 
zijn aangekomen: jeugd@berlaar.be  

• op de jeugdraad van april is de technische dienst aanwezig en wordt de planning overlopen. 
Dan zijn de jeugdverenigingsverantwoordelijken van het kamp ook aanwezig en kunnen er 
mogelijks ritten aangepast worden. 

 
Het eerder gemelde kamp naar Zeeland gaat niet door. 
 

8. Kerstshopping 
Op het moment nemen 46 handelaars en verenigingen deel.  Start en eind-uur is 18 tot 23u. 
De markt zal gedeeltelijk afgesloten worden.  De kraampjes zijn zoveel mogelijk rond het plein 
opgebouwd.  De deelnemers zijn volgende week woensdag (7/12, 20u) uitgenodigd op de 
infovergadering in de gemeente school.  Alle info valt daar te krijgen, en alle vragen zullen gesteld 
kunnen worden? 
 

9. Fuifkoffer 
Er zijn 2 geldscanners aangekocht voor de fuifkoffer.  Ze werken op batterij of op netstroom. 
 

mailto:jeugd@berlaar.be


10.  Centen  
Projectsubsidie te verkrijgen bij de provincie: 
www.ikwilnaft.Be 
 
Projectsubsidie Erfgoed te verkrijgen bij Kempens Karakter 
zie bijlage 
 

11.  Varia 
website 
De gegevens van de jeugdverenigingen op de website moeten nog aangepast worden.  Eveline doet 
het nodige. 
 
Aspinksterfuif 
De chiro wil graag In 2018 hun Aspinksterfuif verplaatsen naar parking van de sportschuur waar 
vroeger het tennisveld was.  De netten die daar staan zouden dan wel weggehaald moeten worden. 
 
Permanente terreinverlichting op de jongenschiro 
Is daar een vergunning voor nodig? Chiro zal contact opnemen met Werner van den Broeck (03 410 
19 25) of Patrick Govaerts (03 410 19 39). 
 
School 
Wanneer wordt dit afgebroken?   
Voorlopig is er nog geen vergunning waardoor de exacte afbraakdatum nog niet gekend is. 
  
Gratis biljarttafel aangeboden 
Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met fam. Marien (Kessel).  Contactgegevens bij Eveline 
te verkrijgen. 
 
Voorzitter 
Nathan zal door zijn nieuwe job nog veel minder naar de jeugdraad kunnen komen en wil dus graag 
zo snel mogelijk zijn functie doorgeven.  Kandidaten mogen zich kenbaar maken. 
 

12.  Rondgang 
 
Wanneer Wat Wie Waar 
7/12, 20u Infovergadering kerstshopping Gemeente School Centrum, 

Pastorijstraat 60 
23/12 Fakkeltocht Scouts Centrum 
23/12 Optredens op de kersmarkt Dansstudio Kerstmarkt 
31/12 Nieuwjaarszingen Chiro Kerk Berlaar-Heikant 
3/2 - 17/3 - 7/4 fuiven Jeugdhuis Den Bokal Pauluszaal (PZ) 
12/2 pensenkermis Chiro Familia 
16/2 Jeugdraad Gemeente Markt 3 
17/2  Kwis Scouts Pz 
20/4 Jeugdraad Gemeente Jeugdhuis 
April Dansshow Dancefeeling  
30/4 Pinkserfuif Chiro Tent eigen terrein 
 


