Algemene vergadering

23 oktober 2018
20u
Gemeentehuis

Aanwezig:
Chiro Heikant: Luca Heylen
Scouts Berlaar: Lot De Meester
Gidsen Berlaar: Leen Lemmens
KLJ jongens en meisjes: Stijn Van Hout, Glen
Aertgeerts
De Tofkes: Katelijne Van den Bergh
Jeugdhuis: Alex Balus, Annelies De Bakker,
Brend Van Ransbeeck
Dries Vermeulen (voorzitter) (later)
Suzy Put (schepen van jeugd)
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris)

Verontschuldigd:
De Tofkes: Ann Van Lommen

1. Vorig verslag 29/8/18

De vergadering keurt het verslag goed.

2. Voorbereidingen

Smartphoneproject 18/11 om 14u30 in de Stap (school centrum)
Dit is een samenwerkingsproject tussen jongeren en senioren. Senioren komen er met hun
smartphone naartoe en worden gekoppeld aan 1 of 2 jonge mensen. Zij beantwoorden dan alle
vragen die de senior heeft over zijn toestel of zoeken naar een oplossing.
Scouts kom met 10 personen, de chiro vindt dit ook een mooi project en laat nog weten of ze kunnen
deelnemen. 10 jongeren (oudste afdeling) vanuit de chiro zou mooi zijn.
Plusparty 25/11 – Petruszaal
Dit is een fuif voor senioren in de namiddag. Ook dit is samenwerking tussen ouderen en jongeren.
taakverdeling
Jeugdhuis: organiseert vooraf (hebben de dag ervoor Flowfuif)
• kassa voorzien
• bonnekes voorzien
• afspraken met brouwer
• drank tellen

10u: start opbouw (scouts/gidsen) – tot zo lang als nodig
• Drank koud
• Zaal klaarzetten
13u30: deuren open
• Inkom: Eveline
• Toog: 4 scouts/gidsen
• Bediening: 8 scouts/gidsen
• Kapstokken/koffie: Katelijne
• Bonnekes: 2 scouts/ gidsen en evt. Ann
18u: afbraak (scouts/gidsen)– tot zo lang nodig is
• Tafels/stoelen opruimen
• Toog opruimen
• Drank tellen (jeugdhuis)
• …
Wij voorzien middageten voor alle helpers.

3. Evaluatie

Dag van de jeugdbeweging 19/10
In het centrum waren meer dan 250 aanwezigen. Op Heikant +/- 150. Dit is een grote opkomst. Nog
meer dan vorig jaar.
Het was goed, er zijn weinig opmerkingen. De samenwerking met de senioren is goed verlopen.
Een aanpassing van het concept is misschien toch nodig omdat er alleen maar zoets (en fruit) wordt
aangeboden. Voorstel is om toch sandwiches met kaas te voorzien. Ook moeten we zeker rondgaan
met fruit.
Volgend jaar willen we meer inzetten op het naar school brengen van de kinderen. Voorstel is om 2
rijen vanuit het centrum naar de scholen te begeleiden:
Rij 1: Misstraat (met de fiets) + Lotusbloem
Rij 2: Pastorij en De Stap
We spreken dit de jeugdraad voordien goed af.
Om dit in goede banen te leiden de dag zelf moet er een betere micro of een megafoon voorzien
worden in het centrum. Bij de chiro gaan de kinderen zelf naar school vermits dat vlakbij is.
’s Avonds was er nog een drink in het jeugdhuis. Een 10-tal jongeren in jeugdbewegingsuniform is
daarop afgekomen.
Bokal Festival – 29/9
Op het verjaardagsfeest van het jeugdhuis waren +/- 200 personen. Het nieuwe aspect dit jaar
waren de workshops in de namiddag/vooravond. Daarmee zijn 10 jongeren bereikt. Zij waren heel
enthousiast.
Vrijwilligersfeest – 21/9
Het was een leuk feest. Toch enkele opmerkingen:
• tafels: grote groepen kunnen niet per definitie rekenen op een grote tafel. Soms gaan er
kleine groepen mensen aan grote tafels zitten waardoor de jeugdbeweging niet samen kan
zitten. De jeugdraad is vragende partij voor gereserveerde tafels voor grote groepen.
Eveline reageert dat dit niet mogelijk is. Tussen het seniorenfeest en het vrijwilligersfeest
zitten 2 uren waarin de hele zaal opnieuw ingedekt moet worden. In die 2 uur zit niet
genoeg marge om er zo’n werk als tafelreservaties uitwerken bij te nemen. Boodschap is om
op tijd te komen.

•

•

De jeugdraad reageert dat dat bijna niet mogelijk is. De oudere vrijwilligers staan al lang
vooraf aan de deur te wachten om als eerste binnen te kunnen zijn.
Bonnekes bijkopen: De jeugdraad hekelt de beslissing om geen bonnekes te laten bijkopen.
Het bestuur is duidelijk dat er best wat gratis wordt gegeven en dat dat voldoende moet zijn
voor een avondje feesten. Verschillende jongeren hebben bonnetjes gekregen van mensen
die niet tot het einde bleven.
De muziek was niet zo goed als andere jaren.

4. Project duurzaamheid
Globelink wil een project in Berlaar doen rond de SDG’s van de VN.
Bedoeling is een groep Berlaarse jongeren te vormen die aan de slag gaan met deze
duurzaamheidsdoelstellingen in Berlaar en een actieplan voor het gemeentebestuur opstellen.
Hiervoor gaan ze op zoek naar goede voorbeelden in Lille (Rijsel, FR). Dat wordt een daguitstap met
1 overnachting. Daarna werken ze in het voorjaar van 2019 een actie uit.
Op 8/12, organiseren we een infomoment hierover in het jeugdhuis. Daar is iedereen welkom.
Promo
• alle verenigingen wordt gevraagd het evenement te delen op facebook,
• Dit moet zeker bekendgemaakt worden in de vereniging (ook sportverenigingen)
• Er gebeurt ook een promoactie naar de jongeren in de secundaire school

5. Kerstshopping 21/12 van 18 tot 24u
Vorig jaar waren alle jeugdbewegingen aanwezig in het jeugddorp. KLJ wou dat dit jaar liever niet
meer in het jeugddorp staan. Zij hadden minder bezoekers dan andere jaren.
Wat willen de andere verenigingen? Scouts stond altijd al op het marktplein en het jeugdhuis was
ook tevreden met zijn plekje. De Chiro was ook blij met hun plek
Conclusie: 3 jeugdverenigingen blijven in het jeugddorp: Scouts, Chiro en Jeugdhuis
Het is de bedoeling dat de kraampjes het goed versierd worden in de kerstsfeer.
Er komt nog een vergadering: maandag 3 december in de Petruszaal.

6. Subsidies

Het nieuwe reglement dat op de vorige jeugdraad besproken werd is nu van kracht.
De subsidies die voor 1/10 werden aangevraagd worden waarschijnlijk eind november (maar ten
laatste eind december) uitbetaald.

7. Varia

KLJ
Tijdens het Bal van de burgemeester was het handig geweest als er foto’s waren van de karren en
wat in welke kar moest.
Scouts
De scouts en gidsen stellen zich vragen bij het aanbod zalen in Berlaar. Er is een fundamenteel
gebrek aan fuifzalen. De parochiezaal zit al lang vooraf volgeboekt. Van datum veranderen gaat
nooit omdat er zoveel gebruikers zijn.

Het Jeugdhuis vraagt in dit kader of ze als fuifzaal mogen dienen voor kleine fuiven. De schepen
antwoord hier voorzichtig op. Het is niet de bedoeling dat er fuiven doorgaan in het jeugdhuis.
Een ander aandachtspunt van de scouts is de gevaarlijke situatie in de Constant Verhulststraat. De
scouts en gidsen willen graag een fietsstraat of een andere oplossing voor hun straat. Wel moet de
oplossing ook goedgekeurd worden door de buren. Een eenrichtingsstraat is geen oplossing.
Dit is gekend en wordt op de volgende verkeerscommissie besproken.
Speelterrein Balderdorp
Er is een nieuwe speeltuin in Balderdorp. Die wordt veel gebruikt maar er wordt ook veel afval
achtergelaten.
Beamers
Er zijn beamer met en zonder HDMI-aansluiting. Het zou handig zijn mocht duidelijk zijn welke
beamers zo’n aansluiting hebben. Kan dit duidelijk op het aanvraagformulier staan?
Voorstellen aankopen uitleendienst
De jeugdraad stelt voor om volgende zaken voor de uitleendienst aan te kopen.
• Koppelstukken bij de beamers
• Lange microkabel min. 10 meter
• Lange HDMI-kabel

8. Volgende vergadering en andere data
Wanneer
31/10
4/11
10/11
16/11
16/11
18/11
24/11
27/11, 20u
25/11
30/11
31/12

Wat
Halloweenparty
Komen eten
Subbazements
Light me up
Jincafé
Smartphoneproject
Flow
Jeugdraad
Plusparty
Booty Beats
Nieuwjaarsfeest op
uitnodiging

Wie
jeugdhuis
Scouts
jeugdhuis
Klj
Scouts
Gemeente
jeugdhuis
Gemeente
Gemeente
Jeugdhuis
Jeugdhuis

Waar
Jeugdhuis
Parochiezaal centrum
Jeugdhuis
parochiezaal
Scoutslokaal
School De Stap
Jeugdhuis
Markt 3
Parochiezaal centrum
Jeugdhuis
Jeugdhuis

