Subsidie-vergadering

26 april 2018
19u
KLJ

Aanwezig:
Chiro Heikant: Jasmine Van Camp
Scouts Berlaar: An-sofie De meester,
Jannelore De Meester
Gidsen Berlaar: Leen Lemmens, Yorien Van de
Vliet, Lot De Meester
KLJ jongens en meisjes: Stijn Van Hout,
De Tofkes: Katelijne Van den Bergh
Bea De Meyer (De Zolder)
Dries Vermeulen (voorzitter)
Suzy Put (schepen van jeugd)
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris)

Verontschuldigd:
Willy Beullens
Berlaarse Dancestudio
Wenke Coppens
Jeugdhuis: Seppe Bes, Annelies De Bakker

1. Nieuwe tekst

We bekijken bijgevoegde tekst met de opmerkingen.
•
•
•
•
•
•
•

De percentages werden aangepast om zo meer te kunnen inzetten op kadervorming en
werkingssubsidies.
De oude subsidiëring van het weekend zou vervallen. Het min. aantal nachten van een kamp
kan 3 nachten worden. Op die manier kunnen kortere kampen, die geen weekend zijn toch
meetellen
De vraag stelt zich of kampvervoer ook buiten de zomer moet mogelijk zijn
We willen inzetten om gevarieerd aanbod. Daarom werd punt 6.1 aangepast. De jeugdraad
vind het belangrijk om de weekends toch op één of andere manier te subsidiëren. Daarom
komt dit in dit artikel terug.
Aanpassing voor stukje huursubsidies werd eerder al besproken.
Kadervormingssubsidie. Ook dit werd aangepast naar aanleiding van de eerdere
opmerkingen van de jeugdraad.
Wanneer het herwerkte reglement in werking gaat is nu nog niet gekend.

Algemene vergadering
26 april 2018
20u30
KLJ

Aanwezig:
Chiro Heikant: Jasmine Van Camp
Scouts Berlaar: An-sofie De meester,
Jannelore De Meester, Arnoud Dergent
Gidsen Berlaar: Leen Lemmens, Yorien Van de
Vliet, Lot De Meester
KLJ jongens en meisjes: Stijn Van Hout,
De Tofkes: Katelijne Van den Bergh
Bea De Meyer (De Zolder)
Speelplein Kriebels: Ardan Van Cleemput,
Marjolein Geeraerts
Dries Vermeulen (voorzitter)
Suzy Put (schepen van jeugd)
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris)

Verontschuldigd:
Willy Beullens
Berlaarse Dancestudio
Wenke Coppens
Jeugdhuis: Seppe Bes, Annelies De Bakker

1. Vorig verslag

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd

2. Kampvervoer

Joeri stelt de planning voor:
19/4: ophalen tenten Nossegem-->Kasterlee Hoge Rielen. Vertrek 9u (Scouts St-Pieter) BIN621
23/4: ophalen tenten Kasterlee-->Nossegem. 9u ter plaatse (Scouts St-Pieter)
29/6: afhalen tenten te Zaventem (Mechelsesteenweg 418) voor KLJ (container op domein laten?)
1/7 laden KLJ lokaal Fertlarelei (10u)--->Kortakker 32b Rillaar (container ter plaatse laten?)
1/7: wegdoen scouts--> Rue bois le comte 14 Froidchapelle 12 uur vertrek (scouts 14-17jaar) BIN621
2/7: wegdoen Scouts--> (onbestaand adres-50.3338036,5.7438430) vertrek 9u (Scouts 14-17jaar)
BIN621
3/7: vervoer goederen-->Essen,Essendonk 3. vertrek 12u (St-Lucia Berlaar) 1LRC951
11/7: opladen container Rillaar (11u)---> KLJ Fertlarelei
11/7:ophalen goederen Essen. 10u ter plaatse (St-Lucia Berlaar) 1LRC951
12/7: wegdoen tenten -->Zaventem (1930) Mechelsesteenweg 418

15/7:ophalen scouts-->Froidchapelle 9uur ter plaatse--->(onbestaand adres-50.3338036,5.7438430)
BIN621
15/7: vertrek Froidchapelle 12 uur--->(onbestaand adres-50.3338036,5.7438430).
16/7: wegdoen Kabouters en welpen (uur vertrek?)--->Geraardsbergen (adres?) XMF666
23/7: inladen scouts 12u (C.Verhulsstr) 12u--->Slachthuisstraat 15c Turnhout 1LRC951
26/7: ophalen kabouters en welpen Geraardsbergen (adres en uur vertrek?)---> Berlaar XMF666
29/7:ophalen scouts 11uur ter plaatse (onbestaand adres-50.3338036,5.7438430)-->Berlaar BIN621
(graag direct uitladen/morgen camion weer nodig)
30/7: laden vrachtwagen Chiro-Heikant (van 31 verandert naar 30)
30/7: ophalen Scouts Turnhout 12u--> Berlaar 1LRC951
31/7: ophalen scouts-->(onbestaand adres-50.3338036,5.7438430) (scouts 11-14jaar) 1LRC951
1/8 : wegdoen Chiro 9u--->Neerpelt
12/8:ophalen Chiro Neerpelt 12u ter plaatse--->Berlaar
12/8: eventueel een 2de lichte vrachtwagen meesturen indien mogelijk NTB
Enkele dagen voordien nog contact opnemen met Joeri: 0497 33 28 82
Ter info, een container is 10 m³

3. Spelen in Berlaar

In Balderdorp is gestart met de aanleg van een speelterrein. Berlaar trekt de kaart van het
natuurlijke spelen: heuvels, beplanting, boomstammen om op te klauteren. Tegen de zomer zou dit
afgewerkt moeten zijn.
Speelplein Kriebels is ook in volle ontwikkeling. De eerste plannen zijn er. De mensen die zich
hadden opgegeven om dit mee op te volgen hebben de plannen kunnen inkijken.

4. nieuwe privacywetgeving -> vorming wordt georganiseerd

Wie heeft er al over de nieuwe privacywetgeving gehoord?
Weten jullie wat jullie moeten doen?
Wij organiseren een infoavond.

Je vindt al heel veel info via deze link:
https://www.speelplein.net/InDeKijker/isjouwspeelpleinklaarvoordenieuweprivacywetginggdpr

5. Varia:

Smartphoneproject

Scouts en KLJ doet zeker mee
Zondag 18/11 om 14u30

erkenning jeugdverenigingen

Vlak voor de paasvakantie kregen alle contactpersonen de uitnodiging om een erkenningsdossier
samen te stellen. Voorlopig heeft de Dienst Vrije Tijd nog steeds niets ontvangen van de Scouts, de
Gidsen, de Chiro en de Klj.

campagne teken

Er is een Vlaamse campagne opgestart rond tekenbeten. De link staat in de Facebookgroep.
Teek a look!

plusparty

De seniorenraad vraagt of de jeugdvereniging de Plusparty ook op zondag zouden kunnen
begeleiden. Het jeugdhuis heeft eerder al gezegd dat dat kon. Ook de scouts ziet dit zitten. De
datum wordt geprikt op zondag 25/11.
Cursus gemachtigde opzichter
De scouts stelt de vraag of er een cursus gemachtigde opzichter kan georganiseerd worden voor alle
jeugdleiders. Eveline vraagt na.
Nieuw aankopen uitleendienst
Er wordt gevraagd naar de aanwezigheid van de wisselbekers in de uitleendienst. Momenteel zijn de
bekers niet meer in goede staat. Ze komen ook altijd vuil of te nat terug, waardoor ze sowieso
opnieuw moeten afgewassen worden. Dit heeft een grote personeelskost tot gevolg. Daarom wordt
het niet meer gestimuleerd om de bekers te gebruiken. Als je ze vraagt krijg je ze nog wel. Er zijn ook
al veel alternatieven tegenover de beginjaren van de wisselbeker. Via Ivarem kan je nog bekers
huren. De jeugdraad begrijpt dit.
De jeugdraad vraagt of er terug een catalogus kan komen of toch een betere omschrijving van de
muziekinstallaties op het aanvraagformulier.

6. Volgende vergadering en andere data
Wanneer
20 mei
9 mei
19 mei
20 mei
27 mei
25 mei start
30 mei, 20u
28 april
oktober
24/11/2018

Wat
Aspinksterplein
jincafe
zomerbar
brunch
Carwash
Toneel zolderjongsten
Jeugdraad
25 jarig jubileum
Infoavond positief
denken
Plusparty

Wie
Chiro
Scouts
Gidsen
Jins
Scouts
De zolder
Tofkes
LOK

Waar
Tennisplein
Scoutslokaal
Gidsenlokaal
Scoutslokaal
Marktplein
Dolhuis
Meisjes chiro
Scoutslokaal
school

Gemeente

parochiezaal

