Algemene vergadering

29 september 2015
19u30
KLJ-lokalen
Aanwezig:
Chiro Heikant: Daan Cuypers, Erin Maris
Scouts en Gidsen Vlaanderen: Jeroen Van Vlerken, Dries Vermeulen, Valerie Eskens
KLJ jongens en meisjes: Heylen Ricky, Mattía Furfari
De Tofkes: Katelijne Van den Bergh
De Zolder: Bea De Meyer
Berlaarse Balletschool: Ester Verschueren
Dance Feeling: Eliane Vingerhoets, Rita Blommaers
Speelplein Kriebels: Tom Linden
Jeugdhuis: Seppe Bes, Jonathan Labiche
Nathan Rijnders (voorzitter)
Willy Beullens (Schepen van jeugd)
Suzy Put (toekomstig schepen van jeugd)
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris)
Verontschuldigd:
Ste Cecilia: Laura Celis

We starten de eerste vergadering van het werkjaar met een namen-rondje zodat de nieuwelingen op
de hoogte zijn.

0. Vorig verslag
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
Terugkoppeling uit het verslag:
Reactie dienst mobiliteit
Het rondpunt is niet veilig voor fietsers. Nu kan je te recht doorrijden van station naar dorp of van
dorp naar Lier.
-> word voorgelegd op de verkeerscommissie van 7/10
Spiegel zou handig zijn aan de Molenlei, richting stationsstraat
-> spiegels worden niet meer geplaatst wegens het geven van een vertekend beeld door de
bolvormige spiegel, het kruispunt is gevaarlijk.

De woning op de hoek is verkocht en wij hebben reeds opgelegd dat bij nieuwbouw, de
woning moet worden opgericht op ca. 5 meter van het kruispunt.
Hierdoor wordt de hoek veel veiliger en overzichtelijker voor de fietsers. Dus hier is wel
degelijk rekening mee gehouden.
Aan de scouts staat een bord ‘spelende kinderen’ dat oud en vervaagd is. Kan dit vervangen
worden? Ook de chiro zou zo’n bord wel zien staan aan hun lokaal.
-> een nieuw bord voor scouts en één voor chiro wordt besteld

1. Evaluatie nacht van de jeugd, 4/9, parochiezaal
Goed:
zaal, opkomst, samenwerking
Slecht:
de affiches waren te klein (A2 of A1 zou beter zijn), en ze waren te laat
Voor verbetering vatbaar:
Promo: een promoteam oprichten dat op de avondmarkt kan starten
De datum blijft behouden. Er was nu ook wel een grote fuif in Kessel, maar we zullen nooit een
fuifloos weekend vinden.
Volgend jaar willen de mensen van het jeugdhuis wel mee werken.

2. Evaluatie vrijwilligersfeest, 11/9, sporthal
Goed:
aangenaam, goed groepje
Slecht:
mocht langer duren, onduidelijkheid over wie mocht komen, het duurde lang vooraleer iedereen kon
eten.
Voor verbetering vatbaar:
Bij de volgende editie zal er duidelijker gecommuniceerd worden over wie er mag komen
Er moet vlugger kunnen gegeten worden; het buffet zou kunnen ontdubbeld worden.
Volgend jaar zal het vrijwilligersfeest plaatsvinden op 16 september 2016.
Chiro laat weten dat ze dan niet kunnen komen

3. Dag van de jeugdbeweging
Eveline stelt voor om dit jaar pannenkoeken, warme dranken en fruit te geven. Bea merkt op dat
niet iedereen dat lust. We voorzien bijgevolg ook brood met beleg. Appels waren vorig jaar altijd
over. De pannenkoeken kunnen best op een schaaltje gegeven worden.
Centrum: we kunnen niet op het marktplein staan zoals andere jaren omdat het net ingezaaid zal
zijn. De jeugddienst stelt voor om uit te wijken naar het speelplein maar dat vindt de jeugdraad geen
goed idee. De Dag van de Jeugdbeweging draait om zichtbaarheid van de verenigingen en die
zichtbaarheid is er niet op het speelplein. Er wordt besloten om de parking naast de Wortelpoel af te
zetten van 6 tot 9u.
Suzy zorgt voor pannenkoek-bakplaten.
Komen helpen om 6u: Nathan, Tom, Ricky, Eliane, Dries, Bea

Heikant: vorig jaar is besloten om niet langer aan de sportschuur te gaan staan maar te verzamelen
aan de chiro.
Chiro heeft zelf een bakplaat om de pannenkoeken op te warmen.
Komen helpen om 6u45: Chiro en Katelijne

4. Subsidies
1. aanvragen, deadline 1/10
Op 1 oktober moeten de subsidieaanvragen bij de gemeente aangekomen zijn. Momenteel heeft
Eveline volgende dossiers al gekregen:
 Fanfare
 De Tofkes
 Chiro
2. Advies wijziging reglement jeugdwerk
In het huidige reglement voor het jeugdwerk is het totale bedrag dat de jeugdverenigingen krijgen
gekoppeld aan de subsidies die vanuit Vlaanderen aan de gemeente Berlaar uitgekeerd worden. Dit
bedrag is al enkele jaren aan het dalen en bijgevolg ook het bedrag dat de verenigingen van de
gemeente krijgen. Het college stelt nu voor om het bedrag voor de verenigingen elk jaar vast te
leggen en ook de fixeren. Voorgesteld wordt om vanaf nu elk jaar 16.605 euro voor de uitkering van
de subsidies aan de jeugdverenigingen te voorzien.
Dit principe moet ook in het reglement aangepast worden en elke aanpassing in een reglement
m.b.t. jeugd moet ook door de jeugdraad geadviseerd worden.
Algemene bepalingen
Deel 1: reglement kampsubsidies (17%)
Deel 2 A: reglement werkingssubsidies voor jeugdverenigingen (42%)
Deel 2 B: reglement werkingssubsidies voor verenigingen voor steun en integratie van kinderen met een beperking
Deel 3 A reglement subsidies i.v.m. verbouwing en sanering jeugdlokalen (12%)
Deel 3 B: reglement huursubsidies jeugdorganisaties
Deel 4: reglement subsidies i.v.m. vormingssubsidies (10%)
De gemeente Berlaar voorziet elk jaar 16.605 euro voor de uitwerking van dit subsidiereglement. Dit bedrag
wordt als volgt verdeeld:
21% voor het reglement kampsubsidies (deel 1)
52% voor het reglement werkingssubsidies voor jeugdverenigingen (deel 2A) en voor het reglement
werkingssubsidies voor verenigingen voor steun en integratie van kinderen met een beperking (deel 2B)
15% voor het reglement subsidies i.v.m. verbouwing en sanering jeugdlokalen (deel 3A) en voor het reglement
huursubsidies jeugdorganisaties (deel 3B)
12% voor het reglement subsidies i.v.m. vormingssubsidies (deel 4)

Iedereen gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen en formuleert een unaniem positief advies.

5. Opleiding fuiven + tapcursus
17/10 kan er geen algemene vorming meer gegeven worden,
We spreken 4 andere data af.
Ondertussen gaat de vorming door op zaterdag 14/11 om 16u. De locatie wordt nog meegedeeld.

6. Varia:
Sint
zaterdagavond

Scouts van 17u tot 22u
Zondagvoormiddag
Dance Feeling van 9u tot 13u
Zondagnamiddag
KLJ van 14u tot 16u
De verenigingen moeten nog wel een aanvraagformulier bij Nancy binnen brengen voor de uitleen
Uitleendienst
Herashekken
Verdeelstekker in de koffers van de walkietalkies
Evenementen
openlucht: 3 maanden, indoor: 1 maand voor publieke feesten en fuiven. De dienst Vrije Tijd dringt
erop aan om u hier an te houden
Jeugdhuis
De mannen van het jeugdhuis heben hun plannen toegelicht bij Willy, Suzy en Eveline. Het is nu
vooral zoeken naar een locatie. Een locatie moet betaalbaar zijn en er moet jeugdhuis-activiteit
toegelaten zijn. Ook isolatie van het gebouw, bereikbaarheid en ligging zijn belangrijk. De gemeente
onderzoekt nu enkel locaties.
Er zijn nog middelen om kleine jeugdhuis-activiteiten te doen in 2015. Daarvoor spreken ze best af
met Eveline. Het is heel belangrijk dat er niets zelf aangekocht wordt.
Verhakseldag
De scouts vraagt wanneer het verhakseldag is.
Ondertussen weten we dat dat op zaterdag 31/10 is.
Fiscale attesten
De gidsen vragen naar de fiscale attesten voor 2015. Die worden pas in 2016 opgemaakt.
Aangewezen is om vanaf volgend jaar het ook digitaal te bezorgen waardoor de verenigingen de
attesten via hun website kunnen aanbieden.

7. Rondvraag
Wanneer
17/10/15
30/10/15
8/11/15
14/11/15
20/11/15
22/11/15
26/11/15
31/12/15
22/1/16
16/9/16

Wat
Vlaaienslag
Jincafé
Komen eten
Opleiding fuiven om 16u +
avond
Fuif
Quiz (14.30 uur) en
mosselen
Jeugdraad
Jeneverbar
Parochiequiz
Vrijwilligersfeest

Wie
Chiro
Scouts
Scouts
Dienst VT
KLJ
De Zolder

Chiro
Gemeente

Waar
Kard. Cardijnplein + ad deur
Scoutslokaal
Parochiezaal
Nog niet geweten
(inschrijven voor 29/10)
Parochiezaal
Literair Café, station
Raadzaal Markt 3
Kerk Heikant
Parochiezaal
Sporthal

