
  
 
 
 
 
 
 
Algemene vergadering  

20 november 2017 
19u30 
Raadzaal gemeentehuis 
Markt 1 

 
Aanwezig: 
Chiro Heikant: Jasmine Van Camp 
Gidsen Berlaar: Wenke Coppens  
Scouts Berlaar: Lot De Meester 
KLJ jongens: Robin Heylen 
KLJ meisjes: Toon Van Asch 
De Tofkes: Ann Van Lommen, Katelijne Van 
den Bergh 
Jeugdhuis:  Seppe Bes, Stan Van Peborgh 
Dries Vermeulen (voorzitter)  
Suzy Put (schepen van jeugd) 
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris) 
 

Verontschuldigd:   
Ilias Issaev 
Willy Beullens 
De Zolder: Bea De Meyer  
Dansstudio: Lotje Huysman  
Scouts Berlaar: Simon Martens

 
 

1. Vorig verslag 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

2. erkenningsreglement jeugdverenigingen (vervolg) 
Zie tekst achteraan dit verslag.  Het erkenningsreglement word nogmaals helemaal overlopen. 
Tegenover vorige bespreking is de paragraaf (§5) over de  subgroep van een cultuur- en 
sportvereniging bijgewerkt:  

§5. - Een jeugdwerkinitiatief dat een onderdeel is van of een band heeft met een cultuur- of sportvereniging, 
moet voldoende autonomie kunnen aantonen om als jeugdwerkinitiatief te kunnen worden beschouwd. 

• Er moet een apart bestuur zijn (met vergaderingen en verslaggeving) 
• De werking moet in doelgroep of in aard van de activiteiten losstaan van de ‘moedervereniging’. 

• Het jeugdwerkinitiatief heeft een apart rekeningnummer op naam van het jeugdwerkinitiatief. 

Vind de jeugdraad dat deze paragraaf erin mag blijven staan? 
 
Bespreking: 
De raad vraagt zich af of het nodig is dat een vereniging 2 keer subsidie krijgt.  Het Jeugdensemble 
heeft bijvoorbeeld wel een aparte werking dus momenteel word deze ook niet dubbel gesubsidieerd.  



De jeugdraad vind dat de paragraaf erin mag staan als duidelijk is dat éénzelfde werking niet twee 
keer gesubsidieerd word.  Dit gebeurt momenteel ook niet. 
Er heerst een bezorgdheid onder de leden van de jeugdraad of bijvoorbeeld het Jeugdensemble van 
Sint Cecilia  kan blijven bestaan zonder subsidies.  De werking is immers een mooi initiatief dat een 
waardevol aanbod is voor de jeugd van Berlaar. 
Momenteel krijgt de moedervereniging cultuursubsidies is voor de volwassenenwerking. 
 
De jeugdraad geeft een gunstig advies over het reglement incl. paragraaf 5. 
 
 

3. Jeugdsubsidies 
• Cijfers 2017 

Eveline heeft de subsidies berekend.  Voor het einde van het kalenderjaar zullen de bedragen gestort 
worden.  Dit jaar waren er voor het eerst meer aanvragen kadervorming dan dat er geld was.  
Daarom is er een herverdeling gebeurd waardoor de mensen die op kadervorming gingen enkele 
euro’s minder zullen krijgen. 
 

• Toekomst 
Het subsidiereglement voor de jeugdverenigingen zal vereenvoudigd worden.  Op deze vergadering 
overlopen we het huidige reglement en bekijken we wat we belangrijk vinden en wat zou mogen 
schrapt worden. 

 
Voorstel andere verdeling van het krediet: 

Nu wordt 
21% -> 20% voor het reglement kampsubsidies (deel 1) 
52 -> 50% voor het reglement werkingssubsidies voor jeugdverenigingen (deel 2A) en voor het 
reglement werkingssubsidies voor verenigingen voor steun en integratie van kinderen met een 
beperking (deel 2B) 
15% -> 15% voor het reglement subsidies i.v.m. verbouwing en sanering jeugdlokalen (deel 3A) en 
voor het reglement huursubsidies jeugdorganisaties (deel 3B) 
12 -> 15% voor het reglement subsidies i.v.m. vormingssubsidies (deel 4) 
Op deze manier willen we meer krediet vrijmaken voor kadervorming zodat we de subsidies niet 
moeten herverdelen. 
 

Kampen:  
Momenteel wordt er per lid, per nacht een subsidie bepaald.  Dit mag van de jeugdraad zo blijven 

Werking: 
Verzekering, structuur, 2/3e jeugd wordt gevraagd. 
Subsidie is per lid 
Je krijgt nu meer punten voor: 
1. Open activiteiten -> activiteiten toegankelijk voor iedereen, activiteiten van de dienst vrije tijd 
waar je als gemeente aan mee doet 
2. Sociale activiteiten -> dit mag geschrapt worden uit het reglement.  Het krijgen van subsidies zal 
een vereniging niet meer of minder stimuleren om zo’n activiteiten te organiseren. 
3. Bijwonen van de jeugdraad -> het aantal punten mag verhoogd worden 
4. Uitgeven van een tijdschrift -> is niet meer van deze tijd 
5. Organisatie van uitstappen -> dit houdt extra kosten in dus mag gesubsidieerd worden 
 
Conclusie: we willen vooral kosten voor gevarieerd aanbod betoelagen; extra kosten van de werking 
Aanbod voor heel gevarieerde groep, ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen. 
 



Huursubsidie: 
Huurkosten -> deze subsidies wordt aangepast naar alle huur en –kosten.  Het min van 200 euro valt 
weg en het max wordt max 500 euro  

Verbouwingen: 
Voor kleine bouwwerken -> hoewel er nu een investeringssubsidiereglement is wil de jeugdraad toch 
dat deze subsidies blijven behouden.  Niet elke vereniging kan aanspraak maken op de 
investeringssubsidie. 

Vormingssubsidie: 
Momenteel is het zo dat 1 vormingsattest per jaar per persoon kan ingediend worden en dat 75 % 
terugbetaald word.  Monitoren actief bij het speelplein krijgen na de 2e zomer ook nog het saldo 
terugbetaald. 
De jeugdraad vraagt zich af waarom het saldo wel aan het speelplein wordt uitbetaald en niet aan de 
andere verenigingen.  Alle verenigingen krijgen maar 75%.  De jeugdraad is van mening dat het saldo 
voor het speelplein niet meer betaalt mag worden. 
 

4. de toekomst van de jeugdraad 
Hoe zien jullie de jeugdraad? Denk er al eens over na. Hoor eens bij de buurtgemeentes…  Het is niet 
omdat de jeugdraad in zijn huidige vorm al lang bestaat dat we op deze manier moeten blijven 
werken. 
-> puntje voor volgende vergadering. 
 

5. Activiteiten 
• Plusparty – 25/11 

Om 10u wordt er afgesproken in de zaal.  Het jeugdhuis doet de toog, de scouts vooral de bediening 
in de zaal.   
Eveline zorgt nog voor bonnetjes en vestiairebonnetjes. 

 
• Dag van de jeugdbeweging, evaluatie – 20/10 

Het was een natte maar leuke editie.  Vooral in het centrum is de samenwerking met de senioren 
prima gelopen.  De senioren waren zelf ook heel enthousiast.  Bij de chiro liep het moeilijker.  De 
leiding vond het spijtig dat ze niets meer zelf konden doen.  Naar volgend jaar toe moeten we de 
samenwerking bekijken. 
 

6. Varia 
 

• HH van Maria bij jeugdraad betrekken 
Lot, Ilias en Brent zijn naar de leerlingen van de school geweest.  De leerlingen vragen zich vooral af 
of het een interessante vergadering kan zijn voor hen.  Belangrijk dat ze weten wat er in de 
gemeente gebeurd?  Ze gingen de verslagen lezen op de site. 
 

• Kerstmarkt op 22 december 
Chiro gaat toch meedoen.  Alle jeugdverenigingen staan samen in een heus jeugddorp.  Er wordt een 
facebookgroep opgericht om de prijzen af te spreken. 
 
Timing: 

13u start opstellen 
18u einde opbouw, start Kerstshopping 
00u einde kerstshopping 

 
Op 4 dec. is het infoavond, in de Petruszaal 20u. 
 



7. Rondgang 
 
Jeugdhuis  
Er is nog steeds geen duidelijkheid over de verbouwingen die in het jeugdhuis zullen gebeuren.  
Eveline blijft aandringen bij de dienst Ruimte.  Op die manier wordt het moeilijk om de 
jeugdhuisagenda op te maken.  
 
De buitenverlichting van het jeugdhuis wordt momenteel met een timer ingesteld.  Het zou handiger 
zijn mochten de lichten door de mensen van het jeugdhuis aan- en uitgedaan kunnen worden.  Tom 
van de technische dienst is hiermee bezig. 
 
De klinken blijven stuk gaan.  Ook hier is de technische dienst van op de hoogte. 
 
De Tofkes: 28 april 
In april vieren zij hun 25 jarig jubileum.  De samenwerking met de scouts moet nog gefinaliseerd 
worden.  Er wordt een vergadermoment afgesproken. 
 
Zangzak door Kempens Karakter 
De gemeente is ingestapt in het zangzakkenproject van Kempens Karakter.  Er zullen zakken bedeeld 
worden onder de 4 jarigen in school.  Er is geen marge om de zakken ook aan andere mensen uit te 
delen. 
 
Gemeente gaat op afspraak werken: 
Vanaf 1/1/2018 gaan de voordeuren van Markt 2, 3 en 4 dicht en kan je enkel terecht aan het 
onthaal van het gemeentehuis.  Zij maken dan voor u een afspraak bij een dienst.  3 dagen vooraf 
moet je een afspraak maken.  Er zijn ook wel zaken die nog wel zonder afspraak kunnen, maar de 
Dienst Vrije Tijd werkt volledig op afspraak. 
Meer info: https://www.berlaar.be/werken-op-afspraak-en-wijzigingen-openingsuren-sociaal-huis  
 
 

8. Volgende vergadering en andere data 
 
 
Wanneer Wat Wie Waar 
24/11/2017 Jincafe, rond de wereld Jins scoutslokaal 
22/2/2018 Jeugdraad  meisjeschiro 
21/9/2018 vrijwilligersfeest gemeente sporthal 
 
  

https://www.berlaar.be/werken-op-afspraak-en-wijzigingen-openingsuren-sociaal-huis


Reglement inzake erkenning van jeugdverenigingen 
Art. 1 - Erkenningsvoorwaarden  
§1 - Als Berlaarse jeugdvereniging wordt erkend: elke jeugdvereniging waarvan de zetel gevestigd is 
op het grondgebied van de gemeente Berlaar en die op vrijwillige en niet-professionele basis aan 
jeugdwerk doet.   
 
§2 - De jeugdverenigingen moeten van die aard zijn dat er geen (partij)politieke invloeden (vb. 
politieke jeugdverenigingen, mutualistische of syndicale jongerenverenigingen) op het jeugdwerk 
zijn.   
 
§3 - De jeugdverenigingen moeten een doel nastreven dat gericht is op de vorming en de 
ontspanning van de jeugd (vb. ontmoeting, spel, creatieve activiteiten, vorming, sociaal-cultureel 
werk, dienstverlening, kadervorming, maatschappelijke integratie) 
 
§4 - Volgende organisaties komen niet in aanmerking voor erkenning:  

• openbare instellingen  
• onderwijsinstellingen, evenals hun nevenorganisaties 
• politieke en syndicale jeugdorganisaties 
• verenigingen die via een andere weg erkend zijn (bvb. cultuur- of sportverenigingen) 

§5. - Een jeugdwerkinitiatief dat een onderdeel is van of een band heeft met een cultuur- of 
sportvereniging, moet voldoende autonomie kunnen aantonen om als jeugdwerkinitiatief te 
kunnen worden beschouwd. 

• Er moet een apart bestuur zijn (met vergaderingen en verslaggeving) 
• De werking moet in doelgroep of in aard van de activiteiten losstaan van de 

‘moedervereniging’. 
• Het jeugdwerkinitiatief heeft een apart rekeningnummer op naam van het 

jeugdwerkinitiatief. 

Een jeugdwerkinitiatief dat aan deze bepalingen voldoet wordt als Berlaarse jeugdvereniging erkend. 
§6 - De jeugdvereniging dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

• 2/3e van de leden is jonger dan 25 jaar 
• De vereniging dient minimum 10 activiteiten per jaar te organiseren;  
• De vereniging dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor zijn leden af te sluiten 
• De vereniging heeft een apart rekeningnummer op naam van de vereniging. 

§7 De jeugdverenigingen die steun en integratie van kinderen met een beperking beogen mogen op 
2 punten afwijken van de bepalingen in  § 6: 

• Zij dienen 4 activiteiten aan te tonen. 
• Hun meewerkende leden worden niet in rekening gebracht bij de berekening van het 

percentage leden jonger dan 25 jaar. 

Art. 2 – Erkenningsdossier 
Het erkenningsdossier dient volgende documenten te bevatten: 

• Samenstelling van het bestuur met vermelding van de naam, geboortedatum en het adres 
van de bestuursleden 

• De statuten van de vereniging; bij gebrek daaraan dient een omschrijving van het 
nagestreefde doel bijgevoegd te worden; de plaatselijke kernen van nationaal erkende 
organisatie mogen de nationale statuten indienen. 



• De meest recente ledenlijst 
• Een bewijs van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid  
• Het rekeningnummer van de vereniging.   
• Jeugdwerkinitiatieven die onder Art. 1. §5 vallen dienen ook min. 2 verschillende verslagen 

van hun bestuursvergadering en een beschrijving van hun werking toevoegen 

Art. 3 - Erkenningsaanvraag 
De aanvraag tot erkenning (aanvraagformulier te verkrijgen is op de dienst Vrije Tijd en via de 
gemeentelijke website) moet gericht zijn aan de gemeentelijke dienst Vrije Tijd van Berlaar.  Deze 
dienst onderzoekt het aanvraagdossier met betrekking tot de voorwaarden die in dit reglement voor 
erkenning gesteld worden en legt het na advies van de jeugdraad voor aan het College van 
Burgemeester en Schepenen.   Bij weigering tot erkenning kan de jeugdvereniging tot 60 dagen na 
ontvangst van de beslissing schriftelijk beroep aantekenen bij het College van Burgemeester en 
Schepenen.  Het College van Burgemeester en Schepenen zal het dossier met de argumentatie 
daarop opnieuw behandelen en het resultaat binnen 90 dagen aan de vereniging laten weten. 
 
Art. 4 - Einde van de Erkenning 
Wanneer de jeugdvereniging niet meer beantwoordt aan de erkenningsvoorwaarden vermeld in 
artikel 1 wordt de jeugdvereniging niet meer erkend door het gemeentebestuur.  De erkende 
vereniging is verplicht het bestuur onmiddellijk op de hoogte te brengen van wijzigingen waardoor 
de vereniging niet meer in aanmerking komt voor erkenning (zie voorwaarden erkenning – artikel 1). 
 


