Algemene vergadering

14 januari 2015

Aanwezig:
Chiro Heikant: Erin Maris en Dan Cuypers
Scouts en Gidsen Vlaanderen: Valérie Eskens
KLJ Jongens: Ilias Issaev
KLJ Meisjes: Marlies Marien
De Tofkes: Katelijne Van den Bergh en Ann Van Lommen
Berlaarse Balletschool: Esther Verschueren
Dance Feeling: Rita Blommaers en Eliane Vingerhoets
Speelplein Kriebels: Tom Linden
Dropzone: Sabbe Sablon en Jurgen Jespers
Jonathan Labiche
Willy Beullens (Schepen van jeugd)
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris)
Verontschuldigd:
Laura Celis

Vorig verslag
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Toelichting uitleendienst:
Materiaal wordt toegelicht. Binnenkort wordt nog een nieuwe lichtset aangekocht en een
inductiekookplaat.

Evaluaties:
EHBO – 22/11, namiddag
Het was heel interessant, goed gegeven en goed toepasbaar. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Voorgesteld wordt om dit om de drie jaar te doen organiseren. Dit jaar is er interesse in een
tapcursus, gecombineerd met regelgeving rond fuiven.

Nacht van de jeugd – 15/11
Er zijn er 17 rode uitgedeeld (-16 jaar) en 167 groene (+16 jaar). Als je rekening houdt met de helpers
die ook een bandje kregen zijn er 140 à 150 mensen geweest. De datum was niet goed, er was de
dag ervoor een andere gekende fuif. Er is ook niet genoeg reclame gemaakt.
Mogelijks is een combinatie met een fuif voor tieners ook mogelijk.
Er is nog geen duidelijkheid over een nieuwe datum. Mogelijks kan er terug een samenwerking met
Vereniging Ambiance worden opgezet. We richten een nieuwe werkgroep op: Tom, Dries, Nahtan en
Jonathan. Zij zullen dit nader bekijken.

Opstart
buitenspeeldag – 1/4
Wie kan als vereniging initiatief nemen om een straat te bemannen?

1 april 2015 – 13-17u
Materiaal komt van de gemeente
Publiciteit door de gemeente
Als vereniging dien je enkel je straat te bemannen, evt. kinderen te entertainen.
Laten weten aan Eveline als je interesse hebt.

week van de jeugd
Jullie kregen een brief om weer mee te doen met de week van de jeugd: 11-19 april
Wie wil mee doen laat het voor’t eind van de maand weten aan Eveline.

Logo: beslissing
5 stemmen

1 stem

15 unieke stemmen

Subsidies: toelichting cijfers
Zie overzicht in bijlage
Volgens het reglement wordt 81 % van de subsidie die de gemeente van Vlaanderen krijgt verdeeld
onder de verenigingen. Omdat er vorig jaar al minder subsidies ontvangen werden zullen de
bedragen voor de verenigingen ook lager liggen.
De jeugdraad is bezorgd over deze evolutie.
De schepen antwoordt dat hij zeker de intentie heeft om de budgetten voor jeugd te behouden zoals
ze zijn, maar dat er ook andere invloeden zijn waar rekening mee moet gehouden worden

Heraanleg marktplein
Dit punt wordt verschoven naar de volgende vergadering.

Varia
- Wie kan er oude stoelen en tafels gebruiken? Meer info: bij
de technische dienst.
- fiscale attesten: Ouders van de kinderen onder 12 jaar
kunnen de bedragen die zij betalen voor de opvang van hun
kind inbrengen op hun belastingsbrief. Kampen en weekends
bij jeugdverenigingen vallen hier ook onder, lidgeld niet.
Je bent als vereniging verplicht dit op vraag te geven. Je kan
er ook voor opteren om dit sowieso aan alle ouders te geven.
Het attest krijg je van de gemeente in zoveel exemplaren als gewenst. In een eerste vak verklaart de
gemeente dat de vereniging erkend is, op de achterkant vult de vereniging de detailgegevens per
kind in. Voor meer info: Eveline, 03 410 19 43 of jeugd@berlaar.be
- fotoproject lier:
In 2015 wil Jeugdhuis De Moeve uit Lier graag een traject opzetten rond urban-exploring.
Bedoeling is om jongeren onder begeleiding van een fotograaf op pad te sturen om oude,
leegstaande gebouwen te fotograferen en op zoek te gaan naar het (erfgoed)verhaal van
deze gebouwen.
Daarom in Kempens Karaker op zoek naar mogelijke locaties om te fotograferen. Welke
gebouwen zouden in uw gemeente eventueel in aanmerking komen?
Als je een idee hebt, laat het weten aan Eveline
- citycache is een app waarmee je een uitgestippelde zoekwandeltocht kan doen. Als je dit met jouw
tieners wil doen kan je terecht op de Dienst Vrije tijd
- 11 september: vrijwilligersfeest. Hou de datum zeker vrij.
De jeugdraad vind het spijtig dat er geen aparte vrijwilligersbedanking voor jeugd georganiseerd kan
worden. Als het toch een bedanking voor de vrijwilligers is ziet de jeugdraad geen verschil in
jeugdraadleden, jeugdbewegingsleiding en speelpleinmonitoren.
- Dropfest: De organisatoren van Dropfest willen ook dit jaar weer een editie organiseren maar zien
dat niet haalbaar bij de bouwwerf van de school, vlak naast het skatterrein. Ze zijn dus op zoek naar
een andere locatie. Eventueel worden de skatecontest en het feestje apart georganiseerd. Er is ook
een idee om de skatecontest op het avondfeest te doen. De jeugdraad stelt volgende locaties voor:
sportschuur, Quatro, Parochiezaal

Data
Wanneer
23/1
25/1 (9u)

Wat
Parochiekwis
Nieuwjaarsontbijt

8/2
21/2

Pensenkermis
Scoutskwis

23/2
1/3
4/4
10 en 11/4

Jeugdraad
Comme chez KLJ
Carwash
Dansshow

18/4
Weekend 1/5

Scoutsfuif
75 jaar scouting
berlaar

Wie
De Tofkes
CD&V Berlaar, ten voordelen
van De Tofkes
Chiro
Scouts (inschrijving:
scoutskwis@scoutingberlaar.be)
KLJ
KLJ
Dancefeeling
Scouts
Scouts

Waar
Parochiezaal
Parochiezaal
Zaal Familia
Parochiezaal
Markt 3
Parochiezaal
Dorpsplein
Schalieken
Herentals
Parochiezaal
Dorpsplein

