
  
 
 
 
 
 
 
Algemene vergadering  

16 oktober 2017 
19u 
Lokaal Gidsen Berlaar 

 
Aanwezig: 
Chiro Heikant: Jasmine Van Camp 
Scouts Berlaar: Lieselot De Meester 
Gidsen Berlaar: Leen Lemmens 
KLJ jongens: Stijn Van Hout, Toon Van Asch 
Ilias Issaev 
KLJ meisjes:  Mattía Furfari 
De Tofkes: Ann Van Lommen, Katelijne Van 
den Bergh 
Berlaarse Dansstudio: Kelly Huyskens, Lotje 
Huysmans 
Jeugdhuis:  Alex Balus, Annelies De Bakker 
Brend Van Ransbeeck 
Dries Vermeulen (voorzitter)  
Suzy Put (schepen van jeugd) 
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris) 
 

Verontschuldigd:   
Willy Beullens 
Bea De Meyer (De Zolder)

 
 

1. Vorig verslag 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

2. Subsidies jeugd 
Naar aanleiding van de subsidieaanvragen van 2017 moet de jeugdraad bepalen in welke volgorde 
overschotten op de verschillende kredieten moeten verdeeld worden.  
De vergadering stelt voor om bij een overschot 1 van de subsidieposten (werkingssubsidie, 
kampsubsidie, vormingssubsidie, huursubsidie, verbouwingssubsidie) volgende deelgebieden eerst 
zullen bijgepast worden:  

1. Kadervormingssubsidie  
3. Werkingssubsidie  
2. Huursubsidie  
4. Kampsubsidie 
3. Verbouwingssubsidie  

 



 
 

5. Dag van de jeugdbeweging 20/10 
 
Nieuws: De senioren komen jullie helpen bij het ontbiijt.  Zo heeft de jeugdleiding meer tijd om 
samen met hun leden te genieten van de dag van de jeugdbeweging en ook spelletjes te spelen . 
 
Centrum: 

• 6u30 ter plekke,  
• 7u komen de leden 
• Senioren zullen ook om 6u30 ter plekke zijn om te helpen, doen ook de bediening 
• DJ: Alex, halfacht pas luid.  

 
Heikant:  

• donderdagnamiddag om 14u wordt alles geleverd (werkmannen komen dan rechtstreeks van 
de winkel)  

• Jasmine laat contactpersoon weten. 
 

6. Plusparty 
 

Op 25/11 organiseert de seniorenraad weer een Plusparty: nl. fuif voor 55-plussers van 14u tot 18u 
in de parochiezaal (centrum). Vorig jaar zijn de verenigingen van de jeugdraad komen klaarzetten, 
opdienen, tappen…  Wie kan er deze keer komen helpen?   
Taken: 

• 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. 

 
Helpers: 

• Jeugdhuis: 6 
• Scouts: 6 
• De tofkes: 2 
• KLJ en Chiro kunnen niet komen helpen 

 
Taakverdeling: 

• Coördinatie (afspraken met de zaal): Alex en Annelies 
• Bonnekes:  Ann + … 
• Toog: Scouts en jeugdhuis (Eveline vraagt de lichtset van de gemeente voor de toog) 
• Bediening: Scouts 
• Vestiaire/koffie: Katelijne 
• Broodjes: scouts (Eveline zorgt voor de servetjes) 
• Opbouw 10u: 10 personen 

 
7. Festival Bokal, evaluatie 

 



Het jeugdhuis evalueert zijn festival Bokal ter gelegenheid van hun 1-jarig bestaan.  Het was slecht 
weer.  Toch was de opkomst goed en waren er veel nieuwe mensen; naar schatting 20%. 
Scouts heeft een podium gemaakt en er waren 3 grote tenten doe van pas zijn gekomen.  De 
slagregen sloeg ook onder het podium waardoor er een alternatieve opstelling voor de groepjes 
moest gezocht worden onder de tenten.  De DJ ’s hebben wel nog op het grote podium kunnen 
spelen.  De kraampjes hebben best goed verkocht. 
 
Negatief:  

• 1 DJ van studio Brussel kostte te veel geld voor wat hij heeft gedaan 
• Moment van het verjaardagsfeest zal volgend jaar eerder op de zomer doorgaan zodat er 

meer kans op goed weer is.   
• Het bonnetjessysteem voor de bands zat niet goed.   
• Er waren meer kosten dan voorzien.  Er is geen winst gemaakt, zelfs niet mét de subsidie van 

de gemeente. 
• Het cocktailbar-concept moet herbekeken worden. 

 
Positief:  

• regeling van de vrijwilligers (25 à 30); het medewerkers team zat goed 
• de indeling van het festival was goed 
• ook het bonnetjessysteem werkte 
• Er was een goede, gemoedelijke sfeer ondanks het slechte weer. 
• Er waren geen problemen met de bezoekers. 
• Het Jeugdhuis heeft heel veel complimenten gekregen.   
• Het aantal aanwezigen wordt op 200 man geschat. 

 
8. Investeringssubsidie 

Voor de zomer werd een nieuw reglement goedgekeurd waar ook jeugdverenigingen gebruik van 
kunnen maken.  De tekst van het reglement vind je op de website.  
Met de vergadering overlopen we de tekst.  Waar nodig wordt deze toegelicht.  De toelichting zal 
ook in een flyer -die naast het reglement gelegd kan worden- beschreven worden. 
De voorlopige tekst vind je achteraan dit verslag. 
 

9. Varia 
 

• Vrijwilligersfeest op 22/9/17 
DJ van het vrijwilligersfeest mocht misschien iets jonger. De raad begrijpt dat het programma 
geschikt moet zijn voor alle aanwezigen. 
Voorgesteld worden om volgend jaar weer een groepje te boeken. 
Eten was lekker, spekfakkels worden nog steeds gemist.   
De schepen vraagt waarom er geen afterparty in het jeugdhuis werd georganiseerd.  Nu was er een 
fuif in Lier waardoor het jeugdhuis niet heeft open gedaan.  Volgend jaar kan het misschien wel 
georganiseerd worden, maar dan zal er geen harde kern achter de toog staan; want zij zitten op het 
vrijwilligersfeest. 
 

• School bij jeugdraad betrekken 
Eveline had contact met de directie van de school.  Zij staan open voor een samenwerking.  Verder 
contacten moeten met Anna Janssens gebeuren.  Zij stelt voor dat een delegatie van de jeugdraad 
eerst naar hun vergadering komt om de jeugdraad voor te stellen. 
Wie wil wel naar de school: Dries, Stijn, Lot, Ilias, Brend, Alex 

 

https://www.berlaar.be/sites/berlaar/files/reglement_investeringssubsidiering_verenigingslokalen_def-.pdf


 
• Kerstshopping – voor 20/10 inschrijven 

Deze editie zal iets langer duren.  De jeugdverenigingen vragen of ze samen kunnen staan. 
 

• Samenwerking scouts – De Tofkes: zaterdag 28 April 2018, jubileum De Tofkes 
Dit kan mogelijks ook een project worden waarvoor subsidies kunnen gevraagd worden. 
 

• Scouts 
Zoekt tenten voor begin juli.  De Berlaarse jeugdverenigingen kunnen hen hier niet mee helpen.  
Meer kans bij de Vlaamse Overheid: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/uldk.aspx  
 

• Ledenwerving op de school  
Scouts en KLJ doen in september ledenwerving in de scholen. Dit jaar is dit samen gevallen.  Dat 
wordt beter vermeden.  Volgend jaar moet dit beter afgesproken worden. 
 

• Sint-kleding 
Alle verenigingen die gebruik willen maken van de Sint-kleding van de gemeente moeten dit zo snel 
mogelijk aanvragen.  De voorrang voor jeugdverenigingen is nl. weggevallen sinds het nieuwe 
reglement.   
 
 

10. Volgende vergadering en andere data 
 
Wanneer Wat Wie Waar 
20/10  Dvdjb Jeugdhuis Gratis consumptie in uniform 
3/11/17 Technofeestje Jeugdhuis Jeugdhuis 
Nog niet geweten Kickertornooi Jeugdhuis Jeugdhuis 
Nog niet geweten Fifa-tornooi Jeugdhuis Jeugdhuis 
1/11 Griezelfilmavond, 

kinderfilm en 
volwassenenfilm 

Chiro chirolokalen 

5/11 Komeneten Scouts Inschrijven via de website 
14/11, 19u Jeugdraad Jeugdraad KLJ-lokalen 
17/11 Light me up Klj PZ 
24/11 Jincafe Scouts Scoutslokalen 
25/11 Plusparty Seniorenraad 

en jeugdraad 
Petruszaal 

25/11 Flow Jeugdhuis jeugdhuis 
22/12 Fakkeltocht Scouts Marktplein  
30/12 Nieuwjaarszingen   
19/1/18 Parochiekwis Parochie Parochiezaal 
April 2018 25 jarig bestaan   
 

Verduidelijking 
Reglement Investeringssubsidie verenigingslokalen 
Onderstaande tekst is een verduidelijking van het reglement dat goedgekeurd werd in de 
gemeenteraad van 20 juni 2017.  Enkel de tekst van de gemeenteraad is wettelijk bindend. 

Wie mag aanvragen? 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/uldk.aspx


Berlaarse Erkende verenigingen: cultuur, senioren, jeugd, sport 
Of 

Een andere vereniging die handelt namens een erkende vereniging.  In dit geval moet er een 
aantoonbare link met de erkende vereniging staan in de statuten van deze andere vereniging. 
 

Waarvoor mag je een aanvraag doen? 
Volgende lokalen: 

• Werken aan de infrastructuur die voor de werking van de vereniging gebruikt wordt.   
• Ook het materiaallokaal komt in aanmerking 
• Per adres kan je 1 gebouw laten subsidiëren.  

Toegestane werken: 
• Uitbreidingswerken  
• Moderniseringswerken (bv vernieuwen sanitair, dak, elektriciteit)  
• Nieuwbouw  
• Aankoop gebouw  
• (Brand)veiligheidswerken  
• Toegankelijkheidswerken  
• Omgevingswerken  
• Aankoop inbouwkeukentoestellen  

Komen niet in aanmerking:  
• Huur en energiekosten.  
• Lonen voor zelf uitgevoerde werken of werken uitgevoerd door vrijwilligers, het 

materiaal van de zelf uitgevoerde werken kan daartegen wel gesubsidieerd worden.  
• Onderhoud van het domein (bv snoeien, gras maaien, groenaanleg).  
• Aankoop of herstel van speeltuigen.  
• Onderhoudswerkzaamheden van het lokaal.  
• Werkzaamheden aan delen van de infrastructuur die niet voor haar reguliere werking 

door de vereniging worden gebruikt.  
• Roerende materialen voor de inrichting van het lokaal. (tafels, stoelen,…)  

Waar moet je nog mee rekening houden? 
1. Je moet alle facturen van de (ver)bouwwerken eerst zelf betalen. De helft van het factuurbedrag 

wordt nadien terugbetaald door de gemeente. 
 
2. Je kan max 100.000 euro krijgen van de gemeente.  Dit wil zeggen dat je dan wel een bouwwerk 

van 200.000 euro uitvoert.  
De kostprijs van de werken mag niet lager zijn dan 5.000 euro. 

 
3. Je moet eigenaar zijn van het gebouw waar je aan wil werken. 
 
4. Als je geen eigenaar bent moet je met de eigenaar 1 van deze overeenkomsten hebben 

afgesloten: 
• Erfpachtovereenkomst 
• Recht van opstal 



Deze overeenkomsten kan je enkel als vzw afsluiten. 

In ons reglement moet deze overeenkomst nog 30 jaar geldig zijn op het moment dat je de subsidie 
aanvraagt. 
Als je echter niet meer dan 20.000 euro aanvraagt (voor werken van 40.000 euro dus)  dan geldt de 
regel van 30 jaar niet. 
5. De max. toegestane subsidie is 100.000 euro voor 10 jaar.   

• Dit wil zeggen dat je in een periode van 10 jaar 100.000 euro kan aanvragen.  10 jaar 
na die aanvraag mag je terug een aanvraag van 100.000 euro doen. 

• Dit wil ook zeggen dat je verschillende aanvragen mag doen, gedurende 10 jaar, maar 
dat je samengeteld maar 100.000 euro mag aanvragen.  Je mag je bouwwerken dus 
ook spreiden. 
 

6. Er zal een gesprek gevoerd worden met de vereniging over het gebruik van het lokaal door de 
gemeente.  De verenging moet bereid zijn de gemeente het gebouw min 12 dagen per jaar te 
laten gebruiken.  Hierover moet een afspraak zijn voor de subsidie wordt toegekend.  Hoe die 12 
dagen gepland worden zal altijd in overleg zijn met de vereniging. 

 

 
Hoe aanvragen? 
Je moet een dossier indienen bij de dienst Vrije Tijd.  Dat dossier moet bevatten: 

1. Naam en adres van de vereniging  
2. Naam, adres en telefoon van de contactpersoon  
3. Een korte omschrijving met motivatie van de uit te voeren werken met een zo 

gedetailleerd mogelijke kostenraming, zo mogelijk op basis van offertes.  
4. Een solide financieel plan waarmee de vereniging aantoont dat ze over voldoende 

middelen beschikt om de geplande investeringen te betalen.  
5. De eigendomstitel of een kopie van de erfpacht- of opstalovereenkomst.  
6. Een timing van wanneer de nodige vergunningen zullen aangevraagd en de geplande 

werken zullen uitgevoerd worden.  

Uit nr. 4 en 6 moet blijken dat jullie plannen realistisch zijn. 
 
 
 


