Algemene vergadering

3 maart 2016
19u30
Chiro Heikant
Aanwezig:
Chiro Heikant: Daan Cuypers, Erin Maris
Jeugdhuis: Jonathan Labiche
Speelplein Kriebels: Tom Linden
KLJ jongens en meisjes: Heylen Ricky, Mattía
Furfari
De Tofkes: Katelijne Van den Bergh
Dance Feeling: Rita Blommaers
Berlaarse Balletschool: Ester Verschueren
Nathan Rijnders (voorzitter)

Suzy Put (schepen van jeugd)
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris)
Willy Beullens (CD&V)
Verontschuldigd:
De Tofkes: An Van Lommen
Eliane Vingerhoets

0. Vorig verslag
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

1 Fiscale attesten
Alle verenigingen hebben de mail van de jeugddienst gehad i.v.m. de fiscale attesten die ze aan de
ouders kunnen geven. Mochten er nog vragen zijn mag je altijd contact opnemen.

2 Jeugdhuis
De jongeren die een jeugdhuis willen oprichten zijn al verschillende keren bij Suzy en Eveline geweest
om de plannen om te zetten in werkelijkheid. Ze zijn ondertussen met 5.
Er is een locatie gevonden in de oude gebouwen van het Rode Kruis aan de Pastorijstraat, tegenover
de sporthal. Belangrijk om weten is dat deze locatie tijdelijk is.
De gemeente bereidt een aantal ondersteunende maatregelen voor. Die staan echter nog niet op
punt omdat het belangrijk is dat de administratieve belasting tot een minimum beperkt wordt. De
jongeren zijn volop bezig met de oprichting van een vzw en het schrijven van een huishoudelijk
regelement. De jeugddienst zal de jongeren op verschillende manieren ondersteunen zoals
bijvoorbeeld bij het contact met de buurt. Ook het reglement van de projectsubsidies jeugd zal
aangepast worden zodat het jeugdhuis meer dan 1 project per jaar kan indienen.
De Jeugdraad gaat hiermee akkoord.

3 Nacht van de jeugd 2016

Vorige jaren werd de nacht van de jeugd telkens georganiseerd met middelen van de actie
‘ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren’. Dit jaar is de jeugddienst bezig met de
ondersteuning van het jeugdhuis. Daar gaan veel middelen naartoe.
Vorig jaar was de opkomst bij de Nacht van de jeugd goed maar niet schitterend. Bovendien stoppen
verschillende mensen met de organisatie.
De vraag stelt zich of een Nacht van de Jeugd dit jaar nog moet georganiseerd worden.
De jeugdraad is van mening dat dat niet meer opportuun is. De middelen mogen ingezet worden
voor het jeugdhuis. Uiteindelijk is dat een structureler aanbod dan 1 gratis fuif per jaar.
Er wordt in 2016 geen Nacht van de Jeugd georganiseerd.

4 Bal van de senior
In de seniorenweek zal de gemeente een seniorenbal (voor de jongere senior) organiseren. Voor de
bemanning van de toog en de vestiaire wordt aan een jeugdverenigingen/jeugdraad/jeugdhuis
gedacht. De verenigingen nemen de vraag mee naar hun groep en laten Eveline tegen maandag 7/3
iets weten. Het gaat over 26 november in zaal Forum.

5 uitleenreglement
1.
Nancy van de dienst Vrije Tijd vraagt om altijd het laatste formulier op de website te gebruiken. Het
formulier verandert af en toe. Zo is de optie om materiaal te laten leveren weggehaald. Enkel als je
ook een podium of nadar-hekken hebt besteld zal je bvb. de muziekinstallatie kunnen laten leveren.
Het reglement (dat je ook op de website vindt) zal strikter opgevolgd worden.
2.
Er komt 1 reglement voor zowel het materiaal van de jeugddienst als dat van de dienst Ruimte. 1 van
de regels die onder druk komt te staan is de voorrangsregel voor jeugdverenigingen. In het verleden
is het zelden gebeurd (bijna niet) dat een jeugdvereniging materiaal uitleende op een moment dat
ook een niet-jeugdbeweging datzelfde materiaal had aangevraagd.
De jeugdraad volgt de redenering om de voorrangsregel te laten vallen. Enkel voor het sinterklaaspakket moet er een oplossing gevonden worden. Kan daar wel nog een voorrangsregel voor
ingebouwd worden? Kan er een extra pak aangekocht worden? Verder vraagt de jeugdraad ook om
de mogelijkheid om bepaalde stukken in een weekend te kunnen doorgeven in te bouwen in het
reglement.

6 Adviserend lid
Eliane Vingerhoets is zolang de jeugdraad bestaan altijd al vertegenwoordiger voor Dance Feeling in
de jeugdraad. Op de gemeenteraad van januari (19/1) is zij OCMW-raadslid geworden. Voor de
jeugdraad betekent dit een verandering want in de statuten van de jeugdraad staat dat
afgevaardigden van een vereniging geen politiek mandaat mogen uitoefenen:
Uit de statuten van de jeugdraad:
Afgevaardigden worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken vereniging,
organisatie, instelling of dienst en moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
 Min 16 jaar
 Actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden
aangeduid
 Geen politiek mandaat uitoefenen
Maar de jeugdraad kan wel waarnemende leden met raadgevende stem aanduiden.

Uit de statuten van de jeugdraad:
De algemene vergadering kan te allen tijd waarnemende leden met raadgevende stem
aanduiden.
Stemming:
Mag Eliane haar lidmaatschap aan de jeugdraad voortzetten als adviserend lid op basis van haar
ervaring in de jeugdraad en het jeugdwerk?
De vergadering stemt unaniem positief.

7 Buitenspeeldag (13/4)
Op 13/4 (van 13u tot 17u) is het buitenspeeldag. Zijn er verenigingen die ook een straat willen
bemannen? Mogelijks wordt er gespeeld aan het speelterrein naast de sportschuur. De chiro kijkt
na of er een ploegje leiding de animatie kan doen en laat dat aan Eveline weten.
KLJ wil ook een speelstraat inrichten op de Fertlarelei.

8 Vorming verkeer (21/5)
De vorming gaat door van 16 tot 21u. Eerst komt de politie de wegcode uitleggen. Er wordt
toegespitst op “grote groepen te voet of met de fiets”. Omdat dit onderwerp van toepassing is op
alle groepen heeft Eveline ook de seniorenraad uitgenodigd. Om 19u volgt dan de praktijk: banden
plakken, kettingen opleggen,…
De vorming gaat door bij de KLJ. Gevraagd wordt om zoveel mogelijk leiding warm te maken voor
deze opleiding. We geloven dat het een heel relevante avond zal worden.

9 Gebruik schoolgebouw
De scouts informeerde naar de mogelijkheid om het lege schoolgebouw van ’t centrum voor de
afbraak te gebruiken voor enkele grote spelen. Het college gaat hier niet op in omdat niet zeker is
wanneer het gebouw helemaal leeg zal zijn.

10 Varia
Subsidies jeugd
Volgende vergadering zal vooraf gegaan worden door een infovergadering rond de
subsidieaanvragen jeugd. Het is heel belangrijk dat de verantwoordelijken hiervan aanwezig zijn,
zeker van Chiro, KLJ en Scouts. Eveline zal dan de procedure uitleggen en er kunnen (veel) vragen
gesteld worden.
Bij dit onderwerp wordt gevraagd in hoeverre de aanvraagprocedure kan vereenvoudigen: pdfinvulformulieren, ingevulde aanvraagformulieren die enkel moeten worden nagekeken,…
Eveline geeft aan dat de nieuwe website van de gemeente gebruiksvriendelijker zal zijn en dat het
voor de administratie mogelijk zal zijn om formulieren te maken die dan op de site kunnen ingevuld
worden. Mogelijks is dat al een verbetering.
Zetels en stoelen rusthuis
Het rusthuis geeft zetels en stoelen weg. Als je interesse hebt kan je contact opnemen met de
directie.

Feestcomité parochie
Katelijne vraagt naar vrijwilligers om het feestcomité van de parochie te versterken. Het gaat over
+/- 3 vergaderingen voor de organisatie van de parochiekwis. Wie interesse heeft mag contact
opnemen met Katelijne.
De Tofkes zoeken jonge leden
De leden van De Tofkes worden almaar ouder. Daarom is Katelijne actief op zoek naar gehandicapte
jongeren die willen aansluiten. Iedereen is welkom maar belangrijk is dat de jongeren wel op de
plaats van de activiteit moeten geraken of gebracht worden.

11. Rondvraag
Wanneer
26 maart: 10-17u
6-10 april
23 april
24 april
27 april 2016

7 mei
15 mei
21 en 22 mei
28 mei
26 november

Wat
Carwash
Aspicafé
Familiekwis, min 1 KLJ-lid
per groep
Erfgoeddag Rituelen
19u: Infomoment
subsidiepapieren invullen
20u: jeugdraad
Opening nieuwe gebouwen
Aspinksterfuif
Ballet recital
Familiedag tgv 25 jarig
bestaan (voor iedereen)
Tappen op Seniorenbal

Wie
KLJ
Chiro
KLJ

Waar
Dorpsplein
Café Den Hoek
Parochiezaal

Gemeente en
chiro

Chiro
Dienst Vrije Tijd: Markt 3

Chiro
Chiro
Balletschool
Dance Feeling

Nieuwe Meisjeschiro
Terrein achter chiro
CC Zwanenberg
Doelvelden

Seniorenraad

Forum

