Algemene vergadering

22 september 2016
20u
Chiro Heikant
Aanwezig:
Chiro Heikant: Daan Cuypers, Yara Heylen
Jeugdhuis: Annelies De Bakker, Seppe Bes
KLJ jongens: Mattía Furfari
KLJ meisjes: Margot Ceulemans
De Tofkes: Katelijne Van den Bergh,
Berlaarse Dansstudio: Florence Van Parijs, Sharon Verberck
Scouts Berlaar: Dries Vermeulen
Gidsen Berlaar: Lot De Meester, Wenke Coppens
Dance Feeling: Rita Blommaers
Nathan Rijnders (voorzitter)
Speelplein Kriebels: Tom Linden
Eliane Vingerhoets
Brend Van Ransbeeck
Suzy Put (schepen van jeugd)
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris)
Willy Beullens (CD&V) (later)
Verontschuldigd:
De Zolder: Bea De Meyer

0. Vorig verslag

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

1. Nieuw lid: Brend Van Ransbeeck

Brend stelt zich voor. Hij woont in de Sollevelden en is ruim geïnteresseerd in alles wat met
jeugdbeleid te maken heeft. Hij helpt ook in het jeugdhuis.
Brend wordt unaniem positief aanvaard als nieuw lid van de jeugdraad.

2. uitleenreglement

Er is niemand naar de adviesvergadering over het nieuwe regelement gegaan. Het verslag is ook nog
niet in ons bezit hierover. Wordt vervolgd.

3. dag van de jeugdbeweging

De laatste afspraken voor de dag van de jeugdbeweging worden gemaakt. Grotendeels blijft alles
hetzelfde als vorig jaar. Om 6u30 spreken we af voor de opbouw. In Heikant zorgt de chiro voor al
het materiaal behalve de tent.
In het centrum voorziet de scouts al het materiaal om de pannenkoeken warm te maken. De
gemeente voorziet de rest.
Er wordt afgesproken dat elke vereniging min. 5 p. voorziet die kunnen helpen. Ook dient er binnen
de vereniging bekeken worden in hoeverre de jongste kinderen door de leiding naar school kunnen
gebracht worden. Elke vereniging krijgt flyers om te verdelen onder hun leden.

4. Lokale Helden op 28/4/2017
Dit is een Vlaams project waarbij er verschillende projecten en initiatieven gebeuren die de
plaatselijke muziekmaker in de kijker zetten. Dit is echter op het moment van de Chirofuif van Bevel.
De jeugdverenigingen zien het niet zitten om dan een eigen evenement te organiseren.

5. Plusparty 26/11 (14-18u)

Dit werd vorig werkjaar ook al besproken en wordt nu concreet.
Taken:
•
•
•
•
•
•
•

Klaarzetten zaal
Voorbereiding toog
Wisselgeld voorzien
Tappen
Bonnekesverkoop (of niet)
Opkuis toog en zaal
Bemanning vestiaire

Volgende helpers zijn beloofd:
• Jeugdhuis: 4 personen
• Scouts: 4 personen
• De Tofkes: 1 persoon
• KLJ: 4 personen
• Dance Feeling: 2 personen

Dries zal alles in goede banen leiden.

6. Jeugdsubsidies

Naar aanleiding van de subsidieaanvragen van 2016 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

7. Varia:

vorming: datum zoeken, 2 uur, voor 12 à 15 personen maximum
Er zijn verschillende voorstellen van de brandweer: 15/10, 29/10 , 5/11, 12/11, 26/11
Geen enkel datum is geschikt. Voorgesteld word om die naar voorjaar 2017 te verschuiven.
Het is ook belangrijk dat het heel praktisch is want anders zal het niet interessant genoeg zijn om aan
mee te doen
- Smartphoneproject: voorgestel worden om 5 en 26 maart voorlopig vrij te houden. De scouts laat
nog weten wat mogelijk is.
- kampvervoer: De gidsen gaan in 2017 op kamp naar Zeeland
- andere voorzitter? Nathan is aan zijn laatste jaar als voorzitter bezig. Geïnteresseerden mogen
zicht altijd kenbaar maken.
- 21/10, nacht van het Kempens Erfgoed, chauffeurs gezocht
- kerstshopping: de inschrijfformulieren worden rondgedeeld
- Vrijwilligersfeest:
• er waren geen spekfakkels (hapje vorig jaar?)
• het was heel plezant
• goeie muziek
• super
• veel jeugd
• mag langer duren
• afterparty in het jeugdhuis?
• graag inschrijvingen mogelijk tot 7 d vooraf
- aanvulling op de fuifkoffer: geldscanners om vals geld op te sporen
- de subsidies moeten op 1 oktober aangekomen zijn bij de jeugddienst

8. Rondgang
Wanneer
24 september
6 november
10 november
18 november
20 januari
Elke vrijdag vanaf 16u
1 december

Wat
Opening
Eetdag
Jincafé
Light me up
Parochiekwis
Jeugdhuisavond
jeugdraad

Wie
Jeugdhuis
Scouts
Scouts
KLJ
Parochie
Jeugdhuis

Waar
Jeugdhuis, pastorijstraat
Parochiezaal
Scoutslokaal, nr 36
Parochiezaal
Parochiezaal
Jeugdhuis, pastorijstraat
Raadzaal Markt 3

