
  
 
 
 
 
 
 
Algemene vergadering  

20 juni 2016 
20u 
Scoutslokalen 

Aanwezig:  
Berlaarse dansstudio: Lotje Huysmans, Sharon Verberck   
Eliane Vingerhoets 
Scouts Berlaar Leen Lemmens, Dries Vermeulen 
Gidsen Berlaar: Valerie Eskens 
Jeugdhuis: Seppe Bes 
De Tofkes Katelijne Van den Berge, Ann Van Lommen 
KLJ Berlaar Ricky Heylen, Mattia Furfari  
Speelplein Kriebels Berlaar: Tom Linden  
Chiro: Daan Cuypers, Lauranne Wuyts, Thomas De Meutter  
Nathan Rijnders (voorzitter) 
 
Suzy Put (schepen van jeugd) 
Willy Beullens (CD&V) 
 
Verslag:  
Tom Linden  
 
Verontschuldigd 
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris) 
 
 
 
0. Vorig verslag 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
1. Evaluatie werkjaar 
Niet of minder goede punten:  

• Weinig inspraak van de niet georganiseerde jeugd. Oplossing werken met een bevraging of 
enquête via de scholen. Voorzitter van de leerlingenraad is Anna Janssens.  

• Vaak ook niet relevante onderwerpen die wel wat tijd vragen op de jeugdraad. Van sommige 
agendapunten weten we al op voorhand dat het niet aansluit bij de leefwereld van de jeugd 
of dat ze teveel tijd of engagement gaan vragen die beter in de eigen werking gestopt kan 
worden.  



• Er zijn andere noden voor de jeugdverenigingen ten opzichte van de andere 
jeugdverenigingen.  

• Soms duurt de jeugdraad te lang. Oplossen door enkel de relevante agendapunten opnemen.  

Goede punten:  
• Facebookevents van de jeugdraad. Zo weet iedereen dat er beweging is.  Misschien als extra 

ook events aanmaken van alle activiteiten waar de jeugdraad organiseert of aan meewerkt.  
• Flexibiliteit van de uitleendienst.  
• Luisterbereidheid vanuit de gemeente. Er wordt naar ons aanvoelen toch vaak rekening 

gehouden met onze opmerkingen of suggesties.  

Verwachtingen:  
• Er werden geen specifieke verwachtingen geformuleerd.  

 
2. Vorming 
Patroon aanhouden: Brandweer – EHBO – Vraag gestuurd onderwerp 
Kortere vormingen maximaal 2 uur.  
Geschikte moment uitkiezen. Afspreken op de jeugdraad zonder gebruik te moeten maken van een 
doodle. Op deze manier kan er met veel rekening gehouden worden.  
 
 
3. Senioren: Hulp bij smartphone en tablet gebruik.  
Scouts en KLJ zien dit zitten om dit in te plannen als activiteit tijdens hun werking.  
Praktische organisatie moet wel van de seniorenraad komen. Moment en datum in overleg.  
 
 
4. Security op fuiven en evenementen 
Zolang er terreurdreigingsniveau 3 van kracht is zullen verenigingen verplicht zijn om 2 professionele 
securitymensen te voorzien aangevuld met eigen veiligheidsmensen.  
De factuur zal kunnen worden terugbetaald door de gemeente aan € 300 per event met maximum 
van de helft van de factuur.  
Het kan een jaar duren voor de tussenkomst kan verkregen worden!  
 
 
5. Veranderingen uitleendienst 
Op dinsdag 6 juli om 20 uur vindt er een infomoment plaats in verband met de wijzigingen.  Tom zal 
deze vergadering bijwonen en de veranderingen briefen via de jeugdraad. Dit omdat vele 
jeugdverenigingen op kamp zijn.  
Proefperiode van september 2016 tot 1 januari 2017. Definitieve ingang van het nieuwe reglement 
op 1 januari 2017.  
 
 
6. Hestival 
Door als jeugdvereniging mee te helpen op Hestival kan je een centje bijverdienen. Hiervoor neem je 
zelf contact op met Hestival.  
 
 
7. Kampvervoer 



Er zijn geen wijzigingen aan deze procedure. Tijdig aanvragen is de boodschap!  
 
8. Jeugdraad 
Scouts: Nieuwe groepsleiding: Leen, Lot, Wenke en Siemon 
Chiro leiding neemt elk jaar andere taken op zich. De taak jeugdraad zal in september toegewezen 
worden aan enkele leiders  of leidsters.  
Nathan wil zich indien er geen andere kandidaten zijn zich nog één werkjaar inzetten als voorzitter 
van de jeugdraad. Indien er een nieuwe kandidaat is staat hij graag zijn plaats af.  
 
 
9. Varia:  
Voorstel aankoop voor de uitleendienst: Elektronisch toestel om paspoortcontrole te kunnen doen 
op fuiven of evenementen.   
 
11. Rondvraag 
Wanneer Wat Wie Waar 
25 juni 2016 Jeugdhuis den bokaal op de 

avondmarkt met 
voetbaltafel en dj-contest. 

Jeugdhuis den 
Bokal 

Avondmarkt 

 Optredens Dance Feeling  
19 aug 2016 Hete Mosselfuif KLJ FC de Weerd 
20 aug 2016 BBQ   
21 aug 2016 Mosselen eten   
15-21 aug 2016 Ronde Van de hei Chiro De Hei 
27 aug 2015 BBQ chiro chirolokalen 
4 sept 2016 Vriendjesdag KLJ  
4 sept 2016 Opendeurdag  Dance Feeling  
11 sept 2016 Vriendjesdag  Scouts  
16 sept 2016 Vrijwilligersfeest 

Inschrijven noodzakelijk.  
Iedereen kreeg hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging! 

Gemeente Sporthal 

17 sept 2016 Bal Van de burgemeester  Sporthal 
22 sept 2016, 20u Jeugdraad   Chiro 
8 april 2017 Lichtjeswandeling Landelijke gilde  
-> hou deze datum aub vrij in uw verenigings-agenda’s van 2016-2017 
 
 
 


