Algemene vergadering

29 augustus 2018
19u30
meisjeschiro

Aanwezig:
Chiro Heikant: Jasmine Van Camp
Gidsen Berlaar: Lot De Meester
KLJ Berlaar: Ilias Heylen, Toon Van Asch
De Tofkes: Ann Van Lommen
Jeugdhuis: Stan Van Peborgh, Brend Van
Ransbeeck
Ilias Issaev
Dries Vermeulen (voorzitter)
Suzy Put (schepen van jeugd)
Willy Beullens
Nancy Cloos (dienst Vrije Tijd, secretaris)

Verontschuldigd:
De Tofkes: Katelijne Van Den Bergh
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris)

1. Vorig verslag

De vergadering keurt het verslag goed

2. Vereenvoudigd subsidiereglement
Advies reglement, tekst in bijlage
De tekst is de vertaling van de opmerkingen in de eerdere vergaderingen. De vergadering kreeg hem
ook al via mail. Vandaag moet er een advies gegeven worden over dit vereenvoudigde reglement.
Sowieso gaat dit reglement in vanaf volgend werkjaar. Dit wil zeggen dat het de eerste keer wordt
toegepast bij de subsidieaanvragen van 1/10/19.
Overzicht van de aanpassingen tegenover het oude reglement:
•
•
•
•

het reglement voor verenigingen die steun aan en integratie van kinderen met een beperking
beogen werd opgenomen in dit reglement
aanpassing van de verdeling van de subsidie en de verhouding tussen de verschillende
domeinen
duidelijkere formulering kampvervoer
aantal nachten voor een kamp werd 3 i.p.v. 4 omdat kampen soms maar 3 overnachtingen
bevatten

•
•
•
•
•
•
•

•
•

betoelaging van de weekends werd anders opgevat en werd van de kampsubsidie naar de
werkingssubsidie overgeheveld
sociale activiteiten en het uitgeven van een tijdschrift werden geschrapt
aantal punten per onderwerp werd soms aangepast om zo accenten te verleggen
duidelijkere definities werden geformuleerd zoals bij uitstappen
het uitbrengen van een tijdschrift is niet langer betoelaagd
er werd een onderdeel rond "gevarieerd aanbod" ingevoerd
bij de huursubsidies mogen alle huurkosten (ook energie/water) in rekening worden
gebracht, werd de ondergrens voor het aantal kosten geschrapt en werd de
bovengrens verlaagd naar 500 euro
bij de vormingssubsidie werd het saldo van 25% dat de monitoren van het speelplein kregen
geschrapt
bij de huisvestingstoelage werd duidelijk geformuleerd wanneer er combinatie met de
investeringssubsidie toegelaten is

Het ontwerp word nagelezen en de aanpassing die vorige keer waren voorgesteld zijn doorgevoerd.
Advies: Unaniem positief
Simulatie
Hieronder vinden jullie de resultaten van de simulatie. Omdat uitstappen en weekends belangrijker
worden in dit nieuwe reglementen is er een verschil bij de scouts en de gidsen. Er kunnen meer
punten gescoord worden in het stukje gevarieerd aanbod dan nu het geval is.
Nieuw reglement Oud reglement

verschil

Chiro St Rumoldus

2 597,53 €

2 499,78 €

97,75 €

Scouts St Pieter Berlaar

1 505,11 €

1 608,92 €

-103,81 €

Gidsen St Lucia Berlaar

1 830,15 €

1 954,11 €

-123,96 €

KLJ Berlaar jongens

1 263,42 €

1 132,90 €

130,53 €

KLJ Berlaar meisjes

1 257,95 €

1 129,58 €

128,37 €

Dance Feeling vzw

872,04 €

1 119,77 €

-247,73 €

De Zolder vzw
Jeugdensemble SinteCecilia

818,70 €

817,98 €

0,71 €

743,52 €

1 005,54 €

-262,02 €

Berlaarse Dansstudio

1 064,85 €

1 188,79 €

-123,94 €

De Tofkes vzw

1 397,89 €

1 060,99 €

336,90 €

Dance Feeling staat nog in deze berekening omdat zij vorig jaar nog subsidies onder jeugd kregen en
ik ze dus niet zomaar uit de simulatie kan halen omdat dat anders een vertekend beeld geeft.

3. Principiële beslissing doorschuiven kredieten subsidies jeugd
Naar aanleiding van de subsidieaanvragen van 2018 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
2. Huursubsidie

3. Verbouwingssubsidie
4. Werkingssubsidie
5. Kampsubsidie

4. Verkiezingen
Dries stelt voor om als jeugdraad een debat te organiseren voor de lokale verkiezingen van 14/10.
Op 20/9 wordt er al een algemeen debat georganiseerd door het Davidsfonds.
Een debat organiseren houdt wel wat in:
• Voor wie doen we het?
• Wie willen we bereiken?
• Programmaoverzichten maken, welke zijn de hoofdpunten van elke partij?
• Welke vragen stellen we?
• Wie modereert?
Een infoavond voor de jeugd organiseren zou ook kunnen.
Bijvoorbeeld op 12/10 in het jeugdhuis. Elke partij kan zich dan voorstellen.
Er zijn weinig mensen die kunnen helpen bij de organisatie. Dries probeert de nodige
voorbereidingen te doen.

5. JH

Het was een bewogen zomer in het jeugdhuis. Het was heel warm waardoor de ramen open staan.
Dit geeft meer overlast voor de buren.
Meer bezoekers toont ook aan dat het jeugdhuis groeit. Maar in ze zomer moeten ze concluderen
dat er al overlast is vanaf 60 personen.
Het laatste weekend juni was er op de 2 avonden iets gepland: afterparty avondmarkt en een vat.
Dat was te veel voor 1 weekend. Dat beseffen ze bij het jeugdhuis ook.
In de zomer gaan er voortaan geen fuiven meer door in de lokalen van het jeugdhuis. Enkel de
gewone werking op max. 1 avond per weekend is genoeg.

6. Activiteiten

Dag van de jeugdbeweging
Zelfde concept, flyers worden bezorgd
Smartphoneproject
Zondag 18/11, 14.30 -> scouts en klj -> doen nog steeds mee
Plusparty
Zondag 25/11, hele dag -> scouts en jeugdhuis hadden aangegeven mee te helpen. Het jeugdhuis
haakt echter af.

7. Varia
•

Inschrijven voor het vrijwilligersfeest kan nog tot 6/9 = echt de uiterste datum.
De jeugdraad zou het leuk vinden mocht er een fotoboot zijn.

•

Illias heeft geen uitgenodigd voor de jeugdraad ontvangen. Eveline kijkt na.

8. Volgende vergadering en andere data
Wanneer
8/9
9/9, 14-17u
21/9/2018
28/9
6/10

23/10
18/11
25/11

Wat
BK-spikeball
Vriendjesdag
Vrijwilligersfeest
Bokalfestival
Groepsaankoop
Oordoppen, opmeten
(125 euro per set = 30
euro korting) –
inschrijven verplicht
Jeugdraad
Smartphoneproject
Plusparty

Wie
scouts

Waar
Naast school HHMaria
Marktplein

JH
jonggroen

JH Den Bokal
JH Den Bokal
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