Algemene vergadering

26 november 2015
20u
Dienst Vrije Tijd
Aanwezig:
Chiro Heikant: Daan Cuypers, Yara Heylen, Jasmine Van Camp, Jonas Van Gijsel
Jeugdhuis: Jonathan Labiche
Speelplein Kriebels: Tom Linden
KLJ jongens en meisjes: Heylen Ricky, Mattía Furfari
De Tofkes: Katelijne Van den Bergh, An Van Lommen
Dance Feeling: Eliane Vingerhoets, Rita Blommaers
Berlaarse Balletschool: Ester Verschueren
Nathan Rijnders (voorzitter) later
Willy Beullens (CD&V)
Suzy Put (schepen van jeugd)
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris)
Verontschuldigd:
Nathan Rijnders (voorzitter) later
De Zolder: Bea De Meyer

Welkom Suzy
Suzy is vanaf nu onze nieuwe schepen van Jeugd. Zij vertrouwt op een fijne samenwerking met alle
verenigingen en staat zeker open voor jullie bedenkingen en feedback.
Je mag de schepen altijd uitnodigen op jullie activiteit.

0. Vorig verslag
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

1. Evaluatie dag van de jeugdbeweging 22/10
Algemeen
 Er waren zeker genoeg helpers: dank daarvoor!
 De pannenkoekenformule is zeker voor herhaling vatbaar
 Niet elke vereniging heeft evenveel reclame gemaakt. Het is een dag voor de leden en
leiding van de jeugdbewegingen dus de verenigingen zelf hebben er baat bij zoveel mogelijk
reclame te maken.
 Een ouder opperde het idee om een soort begeleiding vanuit de verenigingen voor de
kleinere kinderen te organiseren. Leiding zou dan de kinderen na het ontbijt naar school
kunnen brengen. Volgend jaar hebben we het hier nog eens over
Centrum:
 zeker 200 deelnemers
 om 7u beginnen zou ook goed zijn. Dit jaar waren de kinderen later dan andere jaren
Heikant:
 zeker 100 deelnemers geweest
 melkjes hoeven niet voorzien te worden.
 Vooraf ook een gasbekken of kookplaat voorzien voor de warme chocomelk (chiro zorgt
hiervoor)

2. Evaluatie vorming fuiven en tapcursus 14/11
Er waren vooral leden van de Chiro ingeschreven, enkelen van de KLJ, 1 iemand van de Scouts en 1
iemand van het jeugdhuis. Eveline vindt het spijtig dat er verschillende mensen ingeschreven waren
die niet kwamen opdagen.
De opleiding fuiven werd heel goed gegeven en ook de tapcursus was een succes. Deze opleiding is
zeker voor herhaling vatbaar, maar misschien wel in een langere sessie zodat er meer geoefend kanl
worden; ook met het aansluiten van een vat of het uitschenken van flesjes.
Ideeën voor volgend jaar:
Verkeer, onderweg met een groep, door de politie gegeven gecombineerd met fietsen-maken (platte
band…)
Voorgesteld worden om dit in april of mei (voor de kampen van 2016) te doen op een zaterdagavond
in de lokalen van de Chiro.
Zou het mogelijk zijn om minimum 1 leiding van elke leeftijdsgroep af te vaardigen zodat de kennis
over heel je vereniging bekend is?

3. Subsidies jeugd
aanvraagformulieren
Blijkbaar is het niet zo eenvoudig om ons aanvraagformulier voor de subsidies jeugd in te vullen.
Eveline vraagt waar de problemen zitten, welke zaken voor jullie moeilijk zijn. Er zijn weinig mensen
aanwezig die ook subsidieverantwoordelijke zijn. Eveline zal met iedereen apart contact opnemen
ihkv het de subsidieaanvraag van 2016.

subsidiekrediet
In het reglement jeugdwerk staat dat als er verschoven wordt tussen de verschillende subsidies dit
pas na advies van de jeugdraad kan.
Verschillende soorten subsidies:
 Werkingssubsidies -> hier is nooit krediet over omdat hier een puntensysteem gehanteerd
wordt
 Kampsubsidies -> hier is nooit krediet over omdat dit een puntensysteem gehanteerd wordt
 Huur- en verbouwingssubsidies -> hier is dit jaar waarschijnlijk geld over
 Kadervormingssubsidies -> hier is dit jaar waarschijnlijk geld over
De jeugdraad adviseert om de overschotten bij de werkingssubsidies bij te schrijven nadat het evt.
tekort bij de kadervormingssubsidies is aangezuiverd.

4. Erfgoeddag 23/24 april 2016
Vorig jaar werden jullie gecontacteerd door Kempens Karakter. Zij digitaliseren het erfgoed van de
jeugdbewegingen in de Kempen. Chiro en Scouts deden daaraan mee. KLJ werd enkele weken
geleden nog gecontacteerd hierover.
De Tofkes werden niet gecontacteerd maar hebben wel interesse om mee te werken. Eveline
informeert wat er is misgelopen.
Op 23 en 24 april 2016 wordt De Jaren De Maks georganiseerd en worden de foto’s tentoongesteld.
De organisatie vraagt
1. … wie nog een tastbaar stuk heeft dat tentoongesteld kan worden; een vlag, een brief, een
trofee,…
2. … welke verenigingen kunnen meehelpen die dag door hun lokaal open te stellen, een spel te
organiseren,… chiro kan zeker mee helpen, mag ook in hun (nieuwe) lokalen doorgaan, KLJ
heeft dat weekend reeds een activiteit, maar de combinatie met de erfgoeddag is evt.
mogelijk
3. … om dit weekend voorlopig vrij te houden.
Dit wordt vervolgd op de volgende jeugdraad of via mail.

5. Varia
Aspinksterfuif
Chiro vraagt toestemming om hun Aspinksterfuif in een tent op hun eigen terreinen (jongenschiro) te
organiseren. Ze willen hun fuif uitbreiden tot 1000 deelnemers.
Enkel het college kan hiervoor een principiële goedkeuring geven. De chiro zal alle argumenten
oplijsten en Eveline doet verder het nodige.
Verkeerscel
De jeugdraad vroeg om wijzigingen aan te brengen aan het rondpunt richting station. De verkeerscel
heeft dit voorstel besproken en formuleerde volgend antwoord:
Vermits de huidige toestand van het openbaar domein vanwege ruimtegebrek niet toelaat
om het rondpunt haakser op te stellen zodat de veiligheid verhoogd zou worden, werd er
geadviseerd om de situatie ongewijzigd te laten.

boekvoorstelling
De burgemeester nodigt de jeugdraad uit op de voorstelling van zijn jeugdboek: 14/12/15 om 19u
aan Hoeve Marc Moris, Rameyenstraat 10 in Gestel. Als je wil komen, graag een berichtje naar
walter.horemans@berlaar.be

6. Rondvraag
Wanneer
12/12/15
31/12/15
22/1/16
28/2/16
3/3/16 19u30
16/9/16
26/11/15

Wat
Kerstkoor
Jeneverbar
Parochiequiz
Eetdag Comme Chez KLJ
Jeugdraad
Vrijwilligersfeest
Jeugdraad

Wie
Landelijke gilde
Chiro

Waar
Kapel zusters Berlaar
Kerk Heikant
Parochiezaal

KLJ
Gemeente

Chiro meisjes
Sporthal
Raadzaal Markt 3

Danku Willy
Nathan, namens de jeugdraad:
Omdat Willy het schepenambt overdraagt willen we van de gelegenheid gebruik maken hem te
bedanken voor zijn inbreng tijdens de afgelopen jeugdraden en het verdedigen van de belangen van
de jeugd en de jeugdbewegingen van Berlaar. Merci Willy! Hierbij wensen we eveneens Suzy veel
succes als nieuwe schepen van jeugd.

