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   VERSLAG JEUGDRAAD – 22 APRIL 2016 

 

Aanwezig: Lize Bolckmans (Chiro Rijkevorsel), Lia Robeyns (Chiro Rijkevorsel), Heleen Leplae 

(Chiro Sint-Jozef), Michelle Lauryssen (Chiro Sint-Jozef), Hans Fraeters (JH De Wauwel), Zoë 

Van Dijck (Plussers), Karl Geens (schepen), Lynn Robeyns (ondervoorzitter), Lore Robeyns 

(secretaris), Saar Van Den Broeck (jeugdfunctionaris) 

Verontschuldigd: Michiel Adriaensen (voorzitter), Jong KVG Noorderkempen, Jozib 
 

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 19 februari 2016 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Rondje: wat is er gaande in je vereniging? 

CHIRO RIJKEVORSEL: 

 Op kampvoorbereidingsweekend geweest. 
JH DE WAUWEL: 

 Algemene vergadering in het jeugdlokaal  verkiezing nieuw bestuur + takenverdeling 
+ werkgroepen 

 Nadenken over de inrichting van het jeugdlokaal 
CHIRO SINT-JOZEF: 

 Carwash 

 8 mei: ijssalon 

 Nadenken over de oprichting van een vzw 

 Kampvoorbereidingsweekend achter de rug 
PLUSSERS: 

 Fuif in den Booze (30 april) 

 Nadenken over verhuis en inrichting jeugdlokaal 
 
3. Subsidiereglement jeugdwerk: wijzigingen 

 De subsidieposten ‘verbouwingen’ en ‘brandveiligheid’ worden omgedraaid zodat de 

post ‘brandveiligheid’ eerst staat. 

 Terugbetaling cursusonkosten voor particulieren wordt verhoogd van 25 % met max. € 

50 naar 50 % met max. € 50. 

 Eigen kampvervoer met vrachtwagen wordt verhoogd van € 1/km naar € 3/km. 

 

4. Vzw of feitelijke vereniging? 

 Aangezien twee van de zes jeugdverenigingen niet aanwezig is, zal dit puntje later 

terugkomen.  

 Op vraag van de Plussers zal de informatiemoment al snel plaatsvinden. De jeugddienst 

stuurt een doodle om een gepaste datum te vinden. Daarna zal het dagelijks bestuur op 

zoek gaan naar een gastspreker.  

 

5. Kampvervoer 2016 

 Chiro Sint-Jozef stuurt nog door waar en wanneer de tenten opgehaald moeten worden. 

Ze proberen dit tijdens de werkuren in te plannen (op weekdagen voor 16.00 uur). 

 Er is een dubbele boeking: Chiro Rijkevorsel wil op zondag 31 juli om 11.30 uur 

terugkomen, Chiro Sint-Jozef wil op dezelfde moment vertrekken. Er wordt gevraagd 

aan beide verenigingen om zelf 1 vrachtwagen te voorzien. Ten laatste op 6 mei laten 

ze aan de jeugddienst weten of ze een vrachtwagen hebben kunnen regelen.  
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 Er wordt nogmaals gevraagd om zo weinig mogelijk vervoer tijdens weekends in te 

plannen! 

 

6. Kamp Noord 

 De tweede voorronde ging door op 22 april. De Rijkevorselse dj’s DJ Ordin en DJ 

Heartbeat namen deel, DJ Ordin gaat naar de finale door het winnen van de 

publieksprijs.  

 Op 10 september is het finale op Border Beats Essen. Saar rijdt met het busje van de 

Kinderclub dus als er nog mensen meewillen, laat zeker iets weten! 

 

7. Cursus gemachtigd opzichter: evaluatie 

 De cursus ging door op zaterdag 5 maart 2016 en wordt door iedereen als positief 

geëvalueerd. Er wordt gevraagd om vanuit de jeugdraad een stopbordje 

C3/brigadierbord en een driekleurige armband aan te kopen in drievoud: twee voor 

beide Chiro’s en één voor andere verenigingen die aangesloten zijn bij de jeugdraad. 

 Ideeën voor een volgende cursus: 

o AED’s 

o Brandblusser gebruiken 

 
8. Roefeldag in Rijkevorsel 

 Er werden 3 mails verstuurd maar er is enkel reactie gekomen van café ’t Centrum en 

apotheker Liekens.  

 De plannen voor een Roefeldag in Rijkevorsel worden voorlopig opgeborgen.  

 

9. Toontaggetkunt: evaluatie 

 Er waren veel helpers om alles klaar te zetten. 

 Er waren te weinig helpers om mee op te ruimen. Slechts 2 verenigingen zijn tot het 
einde blijven helpen. 

 Doordat de workshop van Chiro Rijkevorsel doorging in het parkje van het Doelenpad 
was het voor hun leden soms lastig om hun leiding te vinden. In de toekomst zullen alle 
workshops op eenzelfde locatie plaatsvinden.  

 De opkomst van tieners is zeer beperkt. Chiro Rijkevorsel en Chiro Sint-Jozef werken 
volgend jaar samen om een tieneractiviteit in elkaar te steken. 

 Het zou beter zijn als het vrij podium al om 16.00 uur zou starten zodat de aanwezige 
kinderen van de workshops ook nog blijven plakken. 

 Er waren slechts 3 inschrijvingen voor het vrij podium. Volgend jaar proberen we hier 
een wedstrijd aan te koppelen.  

 Er waren geen echte takenlijsten. Dit kwam doordat iedereen op dezelfde moment 
dezelfde taak wou doen. Volgend jaar gaat de taakverdeling als volgt: per tapshift moet 
er van elke vereniging iemand aanwezig zijn. Voor het klaarzetten en het opruimen 
moet er per vereniging minstens 3 personen aanwezig zijn. Op deze manier zal iedereen 
zijn steentje bijdragen en leren de verschillende jeugdverenigingen elkaar beter 
kennen. Ook de workshops kunnen samen voorbereid en gegeven worden. 

 Toontaggetkunt kan in de toekomst eventueel aan het jeugdlokaal doorgaan.  

 Opmerkingen van de technische dienst: 

 De wieltjes van de kar waar de tenten inzaten waren kapot. 

 Er hing verf aan de nadarhekken. 

 
10. Move-It Sint-Jozef 

 Zie Powerpoint in bijlage. 

 Arktos biedt gratis ondersteuning aan op het gebied van maatschappelijk kwetsbare 

doelgroepen. Heeft jouw vereniging hier nood aan? Neem dan zeker contact op met de 

jeugddienst.  
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11. Verkiezing dagelijks bestuur 

 Michiel Adriaensen zal vanaf volgend werkjaar stoppen als voorzitter van de jeugdraad. 

Daarom zijn wij op zoek naar een waardige vervanger. 

 In bijlage vinden jullie het overzicht met de taken van een jeugdraadvoorzitter. Indien 

jullie nog vragen hebben, neem contact op met het dagelijks bestuur. 

 

12. Varia 

 Er is sprake van pestgedrag binnen enkele verenigingen. Momenteel probeert de leiding 

al om gesprekken aan te gaan met de leden, de ouders en de leiding. Indien nodig zal 

er vanuit de jeugdraad een extra vorming worden aangeboden over hoe om te gaan met 

pestgedrag.  

 Van 21 tot 26 augustus vindt er weer een JoKa-kamp plaats in rusthuis het Prinsenhof. 

Alle jongeren vanaf 16 jaar kunnen hier een weekje op kamp gaan en tal van 

activiteiten doen met de bewoners. Van 31 juli tot 5 augustus vindt er een JoKa-kamp 

plaats in Amanis, een dienstverleningscentrum voor mensen met ernstige gedrags- en 

psychische problemen in de gehandicaptenzorg. Dit kamp is voor deelnemers vanaf 18 

jaar. Er worden binnenkort flyers opgestuurd. Gelieve deze te verspreiden binnen de 

vereniging.  

 Voor de Chiro’s die op kamp gaan: sinds dit jaar is de kookploeg ook automatisch 

verzekerd. 

 
13. Volgende vergaderingen 

 20 of 27 mei: Ecosportief/sensibilisatie Kempen 2020 met alle adviesraden. 

 1 juli 2016 om 20.00 uur in de Roefel.  

 

 

14. To do-lijstje 

Wie? Wat? (Tegen) wanneer? 

 

 

Jeugddienst 

Subsidiereglement jeugdwerk aanpassen Augustus   

3 stopbordjes C3 + 3 armbanden gemachtigd 

opzichter kopen 

Zo snel mogelijk 

Flyers JoKa-kamp sturen naar verenigingen Zo snel mogelijk 

Chiro Rijkevorsel Kampvervoer: laten weten of jullie een 

vrachtwagen hebben voor vervoer op 31 juli 

6 mei 2016 

 

 

Chiro Sint-Jozef 

Kampvervoer: doorsturen waar en wanneer 

jullie tenten voor het kamp moeten worden 

opgehaald 

Zo snel mogelijk 

Kampvervoer: laten weten of jullie een 

vrachtwagen hebben voor vervoer op 31 juli 

6 mei 2016 

 

 

 

Iedereen 

Doodle ‘vzw of feitelijke vereniging’ invullen 

http://doodle.com/poll/f58piumpvc99y322  

Zo snel mogelijk 

Plaatsje reserveren in het busje van de 

Kinderclub voor de finale van Kamp Noord  

Zo snel mogelijk 

Kandidaatstelling voor het dagelijks bestuur 

van de jeugdraad 

Zo snel mogelijk 

Nadenken of je vereniging nood heeft aan een Zo snel mogelijk 

http://doodle.com/poll/f58piumpvc99y322
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Arktosvorming over hoe om te gaan met 

maatschappelijk kwetsbare doelgroepen 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Saar Van Den Broeck 

03 340 00 35 - jeugddienst@rijkevorsel.be  

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be

