Algemene vergadering

27 april 2016
20u
Dienst Vrije Tijd
Aanwezig:
Chiro Heikant: Daan Cuypers, Erin Maris, Jonas Van Gijsel
Jeugdhuis: Jonathan Labiche
KLJ jongens en meisjes: Heylen Ricky, Mattía Furfari
De Tofkes: Katelijne Van den Bergh, An Van Lommen
Berlaarse Balletschool: Ester Verschueren
Nathan Rijnders (voorzitter)
De Zolder: Bea De Meyer
Scouts Berlaar: Maarten Kempenaers
Gidsen Berlaar: Simon Martens
Eliane Vingerhoets
Anaïs Capieau (Sociaal Huis)
Paul van de Vondel (OKRA)
Suzy Put (schepen van jeugd)
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris)
Willy Beullens (CD&V)
Verontschuldigd:
Dance Feeling: Rita Blommaers

0. Vorig verslag
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

1. Vraag vanuit de senioren
Paul Van Vondel (OKRA) heeft een idee om de digitale kloof een beetje dicht te rijden. Senioren
hebben regelmatig problemen met computer en smartphone. De digitale evolutie gaat altijd maar
verder en het verrast dat er nog steeds ouderen zijn die zeggen dat de computer hen niet
interesseert. Dat is spijtig, want we worden altijd maar ouder en de technologie neemt stilaan het
dagelijkse leven over. Paul roept op om samen een project op poten te zetten met jongeren die de
ouderen begeleiden bij de kennismaking met computers en/of smartphones.
Het zou een projectsubsidie kunnen opleveren.

Jonathan weet dat er in 6e jaar secundair een aantal uren vrijwilligerswerk moet gedaan worden.
Misschien is dit wel een optie. Paul zal contact opnemen met de school.
De jeugdraad erkent het probleem wel en begrijpt de vraag om hiervoor een samenwerking op te
starten. Het is echter niet zo vanzelfsprekend om daarvoor mensen te vinden die zich voor
verschillende keren willen engageren. Het zou toch goed zijn om hier iets mee te doen.
Er wordt afgesproken om met de eigen groep af te toetsen of een activiteit met de oudste groepen
op een zondag-namiddag realistisch is. Iedereen bespreekt dit tegen volgende vergadering.
Dit zou mogelijk kunnen gekoppeld worden aan de week van de senior in Berlaar.

2. Vrijwilligersproject rond eenzaamheid
Anaïs van het Sociaal Huis licht toe.
Het Sociaal Huis start in 2017 met een werking rond eenzaamheid bij ouderen. Het opzet is ouderen
uit hun isolement halen en een screening doen naar de noden. Hiervoor zal elke 85-jarige
(gedomicilieerd in Berlaar) een bezoekje krijgen rond zijn/haar verjaardag. Het zullen vrijwilligers zijn
die deze bezoekjes afleggen. De jarige zal gecontacteerd worden en de keuze hebben of zij/hij al dan
niet bezoek wil krijgen.
De bedoeling is om een gevarieerde groep vrijwilligers samen te stellen. Daarom wordt dit project op
de jeugdraad voorgesteld. Ook de seniorenraad werd al bevraagd.
De vrijwilligers die interesse hebben zullen een screening ondergaan en een opleiding aangeboden
krijgen waarbij ze leren om doorheen een gesprek de noden en behoeften van de jarige te ontdekken
en zijn/haar eenzaamheid te doorbreken. Na het eerste bezoek is er immers opvolging van een
maatschappelijk assistent mogelijk als de persoon aangeeft daar nood aan te hebben.
Na verloop van tijd zal duidelijk worden wat de doelgroep nodig heeft en kunnen daar structurelere
oplossing voor gezocht worden.
De jeugdraad ziet de nood aan dit project in maar denkt dat jongeren nog te onervaren zijn om
dergelijke gesprekken aan te gaan. Katelijne vindt het een heel moeilijke vraag. Dit is misschien wel
te moeilijk, hier op de jeugdraad is er te weinig maturiteit en feeling. Je moet hiervoor geroepen zijn.
Misschien is een samenwerking met de school wel mogelijk. In Berlaar wordt een 7e jaar
bejaardenzorg gegeven. Dit zijn jongeren die hiervoor interesse kunnen hebben.
Als er interesse is voor dit project kan je contact opnemen met Anaïs Capieau, OCMW Berlaar,
Zomerstraat 22, 03 482 49 29 of anais.capieau@ocmwberlaar.be
Katelijne wil zich hiervoor engageren.

3. Vorming op 21 mei over
Onderweg in groep
De politie komt het eerste stuk toelichten
(verkeersregels, 16-18u). Het praktijgedeelte
wordt gegeven door mensen van de fietsclub
(TC Nete).
Het is belangrijk vooraf te laten weten aan de
jeugddienst met hoeveel je komt. De
meisjeschiro zal al massaal aanwezig zijn.
Dance feeling, de Balletschool en de Tofkes zijn
verontschuldigd
Ricky van de KLJ zal de avond coördineren,
waarvoor dank!

4. Vrijwilligersfeest
… is dit jaar op 16/9/16.
De grl/hoofdleiding/voorzitter zal binnenkort de
vraag krijgen om de lijst van de leiding door te
sturen. Op basis van deze gegevens zal
iedereen een persoonlijke uitnodiging krijgen.

5. Kampvervoer
Met de nieuwe regeling rond de
kilometerheffing zijn alle vrachtwagens van de
gemeente in regel gesteld. Zij mogen echter
alleen maar in het binnenland rijden nu. In het
reglement voor de jeugdverenigingen staat dat
kampvervoer in een straal van 250 km rond
Berlaar gratis is.
We toetsen naar de gewoontes om in het
buitenland op kamp te gaan. Dat gebeurt bij
Chiro en Scouts wel, maar dat zijn dan kampen
waar geen kampvervoer voor nodig is. De chiro
gaat dit jaar wel in België om kamp maar je kan
er langs Frankrijk naartoe rijden. Hier moet de
GPS dus juist ingesteld worden.
De jeugdraad vindt dat de mogelijkheid om naar het buitenland om kamp te gaan moet blijven maar
is bereidt hiervoor dan een kost te betalen. Het is ook evident dat zo’n vervoer voor een bepaalde
datum moet aangevraagd worden zodat de administratieve zaken in orde kunnen gebracht worden.

6. Reglement security op fuiven -> advies
Naar aanleiding van dreigingsniveau 3 verplicht de politie professionele security op fuiven. 670 euro
van de gemaakte kosten werden al 2 keer (KLJ en Scouts) en zullen nog 1 keer (chiro) door de
gemeente betaald. Dit was echter eenmalig.

Nu wordt voorgesteld om een reglement op te maken dat een steuntje in de rug geeft voor
verenigingen die een jeugdfuif organiseren. De voorgestelde modaliteiten:
 2 x per jaar voor elke vereniging
 Voor alle verenigingen die een jeugdfuif (doelgroep 16-25 jaar) organiseren
 Tijdens dreigingsniveau 3 of meer
 De helft van de factuur met een max van 300 euro terugkrijgen
 Als te veel aanvragen: procentuele vermindering
1.
De jeugdraad vraagt in de eerste plaats duidelijk regels over de criteria wanneer er hoeveel security
gevraagd zal worden. Deze richtlijnen moeten ook goed vooraf meegedeeld worden. Bij de KLJ- en
de scoutsfuif werd die maar enkele dagen vooraf gemeld wat tot gevolg had dat de prijzen van de
securityfirma’s nog hoger lagen dan normaal.
2.
De jeugdraad vindt voorstel te mager. 300 euro is te weinig. Fuiven is duurder dan vroeger, er wordt
sowieso al minder winst gemaakt. Als er ook nog eens een factuur van 700 euro (1000 euro voor de
securityfirma verminderd meet 300 euro subsidie) bij komt is het bijna niet meer interessant om een
fuif te organiseren. Het huidige reglement is niet meer dan een geste en de jeugdraad apprecieert
dit, maar het is niet haalbaar.
Er wordt voorgesteld om “de helft” van de factuur te laten terugbetalen maar het max 300 te laten
vallen. Dit zou ook het de prijs differentiëren naargelang er 2 of 3 securitymensen aanwezig zijn.
Voor de bepaling van de prijs is voortgegaan op de eerste factuur van de KLJ. Daarvan werd dan de
helft voorgesteld. Blijkbaar was de eerste factuur van de KLJ niet representatief voor alle fuiven. Er
is ook een prijsverschil tussen fuiven op vrijdag en zaterdag vanwege de zaterdag- en zondagvergoedingen.
3.
Ten laatste wordt opgemerkt dat deze subsidie niet van het huidige krediet van de jeugdsubsidies
betaald mag worden.
ADVIES JEUGDRAAD
De jeugdraad vraag het gemeentebestuur opnieuw na te denken over het toe te kennen bedrag en
evt. te differentiëren naargelang het aantal personen.
De jeugdraad adviseert positief als deze aanpassing gebeurt.

7. Varia
Roefel
Dit jaar is het op 11 juni de 20e editie van de Roefeldag. Er zal ook in de namiddag een feestje op het
programma staan. We zijn nog op zoek naar een vereniging die een toog kan open houden die dag.
Als intersse, aan Eveline laten weten.
We zoeken ook nog een vrijwilliger voor de workshop kaarsen gieten. Esther zal dit doen.
Nok Nok (geestelijke gezondheid bij jongeren)
Laat dit filmpje (http://logomechelen.be/noknok ) zien op jullie vergadering. Als je de vind-ik-leukbox wil gebruiken laat je dat aan Peter van de Dienst Vrije Tijd weten: 03 410 19 45 of
peter.vochten@berlaar.be. Helemaal gratis.

Er is ook een filiaal van Tejo gestart in Lier. Het is een punt waar je terecht kan als je’t een beetje
moeilijk hebt. Er zijn vrijwilligers die naar je verhaal luisteren en je evt. op weg helpen als je meer
dan een luisterend oor nodig hebt.
Reglement renteloze lening
Reglement zal aangepast worden. Vooral de voorwaarden omtrent de borgstelling worden
herbekeken. De details zijn nog niet duidelijk.
De jeugdraad vindt dit heel positief en volgt de redenering om dit aan te passen.
glas na fuif
Oproep om glas-afval van jullie fuiven overdag in de glascontainer te steken en niet ’s nachts.
fuifkoffer:
Dries zag bij een fuif in ’t Moevement een machine om leeftijd te controleren op basis van de
identiteitskaart. Dit lijkt interessant voor de fuifkoffer. Eveline zoekt op, vraagt na.
jeugdhuis:
Ze zijn volop bezig om een vzw te worden. Hun eerste activiteit zal de Avondmarkt zijn. Als alles
goed gaat starten ze officieel aan’t eind van de zomer.
buitenspeeldag op 13/4:
Was een heel leuke dag. 350 kinderen kwamen meespelen op 4 locaties. De KLJ en de Chiro deden
mee. Waarvoor een grote dankuwel!

11. Rondvraag
Wanneer
Vrijdag 29 april
Zaterdag 30 april
Vanaf 13u30
Vrijdag 6 mei, vanaf
de namiddag
Zondag 8 mei
Zondag 15 mei
28 mei

Wat
Pokertornooi
dessertenverkoop

Wie
chiro
chiro

Waar
Lokaal
lokaal

Jincafé

Scouts

lokaal

Ontbijtmanden
Aspinksterfuif
Familiedag voor eigen leden
ter gelegenheid van 25jarig
bestaan
Recital
Vorming

KLJ
Chiro
Dancefeeling

Wordt rondgedragen
Aan lokaal in tent
Doelvelden

21 en 22 mei
Balletschool
21 mei,
Jeugdraad
16u - +/- 21u
20 juni
Ontspanningsjeugdraad
8 april 2017
Lichtjeswandeling
Landelijke gilde
-> hou deze datum aub vrij in uw verenigings-agenda’s van 2016-2017

Cc Heist o/d Berg
KLJ
Scouts

