
  
 
 
 
 
 
 
Algemene vergadering  

31 mei 2018 
19u 
Jeugdhuis 

 
Aanwezig: 
Chiro Heikant: Jasmine Van Camp 
Scouts Berlaar: Wenke Coppens 
Gidsen Berlaar: Leen Lemmens, Lot De 
Meester 
De Tofkes: Ann Van Lommen 
Berlaarse Dancestudio: Sharon Verberck, Lotje 
Huysmans 
De Zolder: Bea De Meyer De Zolder 
Jeugdhuis:  Stan van Peborgh, Brend Van 
Ransbeeck, Alex Balus 
Speelplein Kriebels: Ardan van Cleemput 
Ilias issaev 
Dries Vermeulen (voorzitter)  
Suzy Put (schepen van jeugd) 
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris) 
 

Verontschuldigd:   
De Tofkes: Katelijne Van den Bergh  
KLJ jongens en meisjes: Stijn Van Hout, Toon 
Van Asch  
Willy Beullens 

 
 

1. Goedkeuring verslagen 26/4 
Op 26/4 hebben we 2 keer vergaderd: 

- subsidievergadering 
- jeugdraad 

Ann Van Lommen was wel aanwezig op deze vergaderingen. 
Verder zijn er geen opmerkingen op de verslagen en worden ze goedgekeurd. 
 

2. Advies jeugdsubsidiereglement  
Vorige vergadering werd de inhoud van het aangepaste subsidiereglement besproken.  De tekst is 
echter nog niet af.  Het reglement zal op de jeugdraad van augustus ter advies voorliggen.  Er moeten 
echter wel enkele aanpassingen gebeuren in het aan het huidige reglement: 

1. Schrappen van het bedrag.  Dance Feeling werd erkend als sportvereniging.  Zij hebben niet 
langer recht heeft op jeugdsubsidies.  Daarom werd in het budget van 2018 een aangepast bedrag 
(15 505 euro) voorzien.  We stellen voor om het voorziene bedrag niet langer in het reglement op te 



nemen.  Het bedrag wordt immers telkens voorzien in het budget dat door de gemeenteraad wordt 
goedgekeurd. 

2. In de gemeenteraad van 19 december 2017 werd het erkenningsreglement jeugdverenigingen 
goedgekeurd.  1 van de vereisten om jeugdsubsidie te krijgen is erkend zijn.  Dit stond tot op heden 
nog niet in de subsidiereglementen. 

3. Verder werd ook aangevuld dat de jeugdsubsidie niet kan gecombineerd worden met een 
nominatieve subsidie. 

De jeugdraad geeft hierover een positief advies. 

3. Kennisname erkende jeugdverenigingen 
 
Volgende verenigingen dienden een aanvraag in om erkend te worden volgens het 
erkenningsreglement jeugdverengingen: 
 

1. KLJ Berlaar Jongens en Meisjes 
2. Berlaarse Dansstudio 
3. Chiro Berlaar Heikant 
4. Scouts St. Pieter Berlaar 
5. Gidsen St. Lucia Berlaar 
6. De Tofkes vzw 
7. JH Den Bokal vzw 
8. Theater vzw De Zolder 
9. Jeugdensemble Ste Cecilia 

 
De eerste 8 verenigingen voldoen aan alle voorwaarden.  De 9e vereniging niet volledig. 
Het jeugdensemble is een onderdeel van een erkende cultuurvereniging.  Zij argumenteren echter 
dat zij een feitelijke vereniging zijn die onder hun moedervereniging horen zoals Chiro Heikant onder 
Chiro Nationaal hoort. 
 
De jeugdraad begrijpt de redenering maar vind ook dat eenzelfde werking niet 2 keer mag 
gesubsidieerd worden.  Het moet duidelijk zijn dat de subsidies die ze zouden krijgen via de 
jeugdsubsidiereglement werkelijk ook naar de jongerenwerking gaat. Ze vindt de werking wel heel 
waardevol en stelt daarom voor om het Jeugdensemble Ste Cecilia wel te erkennen als 
jeugdvereniging. 
 

4. Spelen in Berlaar 
Speelplein Kriebels is toegankelijk als openbaar speelterrein.  De Scouts is er al gaan spelen.  Een 
warme uitnodiging aan de andere verenigingen om dat ook te doen. 
 

5. Activiteiten 
Dag van de jeugdbeweging 
Er hoeft niets veranderd te worden aan het concept.  Enkel op Heikant wil de leiding terug zelf hun 
leden bedienen.  Er hoeven dus geen senioren bij te springen. 
 
Samenwerking senioren 
Smartphoneproject 18/11: KLJ en Scouts hadden al toegezegd om mee te doen.  Ook de Chiro heeft 
interesse 



Plusparty 25/11: scouts en jeugdhuis doen al mee 
 

6. Varia 
Jeugdhuis 
Zij willen met hun Bokal Festival dit jaar ook een jongere groep (en evt. ook gezinnen) bereiken door 
in de namiddag o.a. ook workshops te organiseren voor 16-18 jarigen.  Op die manier willen ze 
vernieuwend zijn.  Zij vragen hiervoor een projectsubsidie aan. 
 
De jeugdraad vindt dit een goed en vernieuwend idee en stelt voor om het jeugdhuis een 
projectsubsidie van 1250 euro toe te kennen. 
 
Speelplein 
Het speelplein zoekt nog steeds animatoren voor deze zomer.  Als +18-jarige krijg je 150 euro per 
week.  Meer info: speelplein_kriebels@hotmail.com 
 

7. Volgende vergadering en andere data 
 
Wanneer Wat Wie Waar 
30/6 Fuif na de avondmarkt jeugdhuis jeugdhuis 
9/7 Rode duivels op groot 

scherm 
Jeugdhuis Jeugdhuis 

14/7 Cocktailavond Jeugdhuis jeugdhuis 
 Ronde van de hei Chiro Op Heikant 
3/8 Feestje Jeugdhuis Jeugdhuis 
4/8 Openlucht Quiz Jeugdhuis Jeugdhuis 
18/8 BBQ Chiro Chiro 
25/8 Stratenbal Chiro  
29/8, 19u30 Jeugdraad  Chiro 
21/9/2018 Vrijwilligersfeest Gemeente sporthal 
18/11/2018 Smartphoneproject Gemeente School 
25/11/2018 Plusparty Gemeente Petruszaal 
 
 


