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   VERSLAG JEUGDRAAD – 8 DECEMBER 2017 

 

Aanwezig: Berre Gorrens (Chiro Rijkevorsel), Cato Bevers (Chiro Rijkevorsel), Sophie 

Versmissen (Chiro Sint-Jozef), Liene Van Riel (Chiro Sint-Jozef), Zoë Van Dijck (Plussers), Lien 

Snoeijs (Plussers), Diede Van Dun (JH De Wauwel), Benn Van Opstal (JH De Wauwel), Van Den 

Kinschot Bo (Jong KVG), Van Den Kinschot Babs (Jong KVG), Hans Fraeters (voorzitter), Saar 

Van Den Broeck (jeugdfunctionaris) 

Verontschuldigd: Karl Geens (schepen), Lynn Robeyns (dagelijks bestuur), Lore Robeyns 

(dagelijks bestuur) 
 

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 6 oktober 2017 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

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

CHIRO RIJKEVORSEL: 

 Kerstmarkt 17/12 aan de molen 

 Nieuwjaarsdrink 

 Winterbarbecue 

 Voorbereidingen Chirock  

CHIRO SINT-JOZEF: 

 Voorbereidingen Kanaalfuif + Vaartrock  

 Kerstboomverbranding  

 Appelverkoop 

 Kindercarnaval  

JH DE WAUWEL: 

 War against the fridge 

 Kerstmarkt 17/12 aan de molen 

 Winterwauwelvuur 

 Ballenbal 

 Oudjaar: schrik voor veel/weinig bezoekers…  
JONG KVG: 

 Voorbereiding weekend 

 Kerstmarkt Hasselt 

 Ouderavond: was een succes 

PLUSSERS: 

 Kerstmarkt 17/12 aan de molen 

 Kamp eind december 

 Plussersfuif 24/02/2018 
 

3. EHBO-koffer 

 Buiten het isolatiedeken van JH De Wauwel zijn er nog geen materialen op.  

 De jeugddienst bestelt nog extra plakkers omdat deze vaak worden gebruikt.  

 

4. Alcoholbandjes jeugdraad  

 De alcoholbandjes, en zeker deze van ‘16+’ zijn bijna op. 

 Worden geregeld opgehaald door verschillende verenigingen maar ook door individuele 
jongeren. 

 Bijna elke jeugdvereniging maakt gebruik van deze bandjes. 

 Er wordt voorgesteld om extra alcoholbandjes aan te kopen. 
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5. Terugblik overleg dagelijks bestuur 16/11/2017 

 Voorstel folder jeugdraad: 
o Inhoud: 

 Wat is de jeugdraad? 

 Paspoorten dagelijks bestuur 
 Subsidies (ook individuele jongeren – terugbetaling animatorcursus + 

projectsubsidies)  

 Evenementen jeugdraad en jeugdverenigingen 
 Contactgegevens jeugdraad en jeugdverenigingen 
 Alcoholbandjes jeugdraad 

o Verspreiding: 

 Samen met den 2310 
 Facebook 
 Evenementen zoals Toontaggetkunt, Jeugdfuif, … 

o Er wordt afgesproken dat het dagelijks bestuur een voorbeeld maakt van deze 

folder zodat het voor de jeugdverenigingen iets concreter wordt. 

 Voorstel activiteit rond verkiezingen: 
o Doel = jongeren wegwijs maken in het gemeentelijk beleid (met aandacht voor 

jeugdbeleid) en er voor zorgen dat ze bewuste keuzes maken. 

o Concept = voorstelling van het jeugdbeleid + een praatcafé.  
o Voorwaarden politieke partijen: 

 Max. 2 personen 
 Standpunten over jeugd 

 Louter informatief 
 Geen campagne voeren 

o De jeugdraad vindt dit een goed idee. 
 

6. Activiteiten 2017 

a) Evaluatie Dag van de Jeugdbeweging 

 Al heel wat feedback teruggekregen via mail. 

 Voornaamste bemerking is dat er heel veel volk was naargelang het regenweer!  

b) Evaluatie Jeugdfuif 

 Viel samen met Kinderfuif van Sint-Lucia, Moleke en de Wegwijzer, maar toch een grote 

opkomst. 

 De chillruimte was niet ideaal. 

 Muziek:  

o Volgende keer de kampdansen volledig laten uitspelen. 

o Eventueel werken met Tunify i.p.v. een dj ofwel een kinder-dj zoeken. 

 Factuur voor drinken van de Wauwel is nog niet bezorgd.  

c) Evaluatie cursus AED + reanimatie 

 Al heel wat feedback teruggekregen via mail. 

 Goed dat je veel mocht oefenen! 

 Goed dat je met de AED mocht oefenen!  

 Er wordt aan het Rode Kruis gevraagd of ze de cursussen om de 2 à 3 jaar willen 

herhalen en of er dan ook individuele jongeren mogen deelnemen.  

d) Evaluatie cursus gemachtigd opzichter 

 Was heel kort (+/- 1 uur). 

 Chiro Rijkevorsel was dit vergeten. 

 Op zich wel nuttig, alleen lastig als ze bv. met de fiets op kamp gaan want dan moeten 

ze in elke gemeente hun vergunning aanvragen…  

 

7. Activiteiten 2018 

a) Toontaggetkunt 
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 Toontaggetkunt mag terug cultureler worden. Zo waren er vroeger bv. workshops 

fotografie, beatboxen, … De laatste jaren zijn dit vooral nog 

jeugdverenigingsspelletjes.  

 Er moet nog worden gekozen of Toontaggetkunt doorgaat aan de kiosk of aan het 

jeugdlokaal. Aan de kiosk is het evenement veel zichtbaarder voor de buitenwereld, 

aan het jeugdlokaal is praktischer omdat alles qua materiaal daar al staat. 

 Misschien is het beter om Toontaggetkunt op zaterdag in te plannen? 

 Misschien kunnen we Toontaggetkunt opsplitsen zodat elke vereniging elk jaar 1 

culturele activiteit aanbiedt? 

 De jeugdverenigingen sturen de contactgegevens door van de verantwoordelijke voor in 

de werkgroep.  

b) Cursussen?  

 Brandveiligheid/evacuatie 

 Andere voorstellen zijn welkom!  

 

8. UiT in Rijkevorsel: deadlines 2018 

 Evenementen kunnen in het infoblad ‘den 2310’ verschijnen maar dan moeten 
onderstaande deadlines voor het invoeren in de UiT-databank zeker gerespecteerd 
worden: 

o Februari: 03/01 
o Maart: 01/02 
o April: 01/03 
o Mei: 05/04 

o Juni: 5/05 
o Juli-augustus: 07/06 
o September: 02/08 
o Oktober: 03/09 

o November: 04/10 
o December: 01/11 

 
9. Subsidies jeugdwerk 2016-2017: berekening 

 Overlopen van de berekening: zie ook bijlage 

 Voornaamste bemerkingen: 

o Kadervorming: het totaal gevraagde bedrag ligt hoger dan het voorziene budget 

 procentuele herleiding 

o Infrastructuursubsidies: er stonden ook kosten voor ‘veiligheid’ onder de post 

‘verbouwingen’, waardoor het gevraagde bedrag voor ‘verbouwingen’ hoger lag 

dan het voorziene budget. Na wat verschuivingen komt alles zo uit dat elke 

jeugdvereniging alle kosten in kader van infrastructuur krijgen terugbetaald. 

 De jeugdraad geeft een positief advies over de berekening van de subsidies jeugdwerk 

2016-2017. Indien er toch opmerkingen zijn, kunnen deze doorgegeven worden t.e.m. 

donderdag 14 december 2017. 

 

10. Evenementen + lokalenverhuur + materiaaluitleen 

 Evenementen min. 30 dagen van tevoren aanvragen zodat er advies van externe 

diensten (politie, brandweer, …) kan worden ingewonnen. 

 Bij defecten, materiaal dat ontbreekt, …: bellen naar technische dienst op 0476 63 09 

48.  

 

11. Vraag Merksplas: animatorencursus 

 De Plussers van Merksplas volgen vaak de animatorcursus maar behalen hun attest niet 

omdat er niemand binnen de vereniging instructeur is en ze dus geen stage kunnen 

lopen binnen de eigen vereniging. 
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 Plussers Rijkevorsel en beide Chiro’s geven aan dat zo’n cursus slechts 1 namiddag 

duurt.  

 

12. Varia 

 Budget jeugdraad: eventueel 1 x busvervoer per vereniging betalen. 
o Bekijken dat de ritten +/- gelijk zijn + of dit in budget past.  

o Tegen de volgende jeugdraad lijsten de verenigingen op wanneer ze busvervoer 
nodig hebben, naar waar en voor hoeveel personen. 

 Chiro Sint-Jozef geeft aan dat er steeds vrachtwagens voor hun lokalen staan 
geparkeerd, wat de veiligheid van de kinderen in het gevaar brengt. Dit werd echter al 
behandeld op de gemeenteraad. Momenteel is de technische dienst aan het wachten op 

verkeersborden zodat deze parking verboden kan worden gemaakt voor alle 
vrachtwagens.  

 Jeugdlokaal: als er iets groots te doen is (bv. als Zwarte Leeuw thuis speelt), parkeren 
er nog steeds auto’s langs het Kruispad (hoewel hier een parkeerverbod is). Er wordt 

gevraagd om zeker dan geregeld te controleren.  

 
13. Volgende vergadering 

 Vrijdag 9 februari 2018 – vergadering in Plusserslokaal (Kruispad 2b) - nieuwjaarsdrink 

bij de Wauwel (Kruispad 2a) 

 

14. To do-lijstje 

Wie? Wat? (Tegen) wanneer? 

 

 

 

Chiro 

Rijkevorsel 

Contactgegevens (e-mail + gsm) doorsturen van 

verantwoordelijke Toontaggetkunt 
Zo snel mogelijk 

Bespreken binnen vereniging wat interessante cursussen 

kunnen zijn  

09/02 

UiT in Rijkevorsel: deadlines 2018 ophangen Zo snel mogelijk 

Opmerkingen subsidieverdeling doorsturen 14/12/2017 

Oplijsten wanneer jullie busvervoer nodig hebben  

 adres, aantal personen en uren vermelden 

09/02 

 

 

 

Chiro Sint-

Jozef 

Contactgegevens (e-mail + gsm) doorsturen van 

verantwoordelijke Toontaggetkunt 
Zo snel mogelijk 

Bespreken binnen vereniging wat interessante cursussen 

kunnen zijn  

09/02 

UiT in Rijkevorsel: deadlines 2018 ophangen Zo snel mogelijk 

Opmerkingen subsidieverdeling doorsturen 14/12/2017 

Oplijsten wanneer jullie busvervoer nodig hebben  

 adres, aantal personen en uren vermelden 

09/02 

 

 

 

 

JH De 

Wauwel 

Kinder-DJ Jeugdfuif opzoeken 09/02 

Contactgegevens (e-mail + gsm) doorsturen van 

verantwoordelijke Toontaggetkunt 
Zo snel mogelijk 

Bespreken binnen vereniging wat interessante cursussen 

kunnen zijn  

09/02 

UiT in Rijkevorsel: deadlines 2018 ophangen Zo snel mogelijk 

Opmerkingen subsidieverdeling doorsturen 14/12/2017 

Oplijsten wanneer jullie busvervoer nodig hebben  09/02 
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 adres, aantal personen en uren vermelden 

 

 

 

Jong KVG 

Contactgegevens (e-mail + gsm) doorsturen van 

verantwoordelijke Toontaggetkunt 
Zo snel mogelijk 

Bespreken binnen vereniging wat interessante cursussen 

kunnen zijn  

09/02 

UiT in Rijkevorsel: deadlines 2018 ophangen Zo snel mogelijk 

Opmerkingen subsidieverdeling doorsturen 14/12/2017 

Oplijsten wanneer jullie busvervoer nodig hebben  

 adres, aantal personen en uren vermelden 

09/02 

 

 

 

Plussers 

Contactgegevens (e-mail + gsm) doorsturen van 

verantwoordelijke Toontaggetkunt 
Zo snel mogelijk 

Bespreken binnen vereniging wat interessante cursussen 

kunnen zijn  

09/02 

UiT in Rijkevorsel: deadlines 2018 ophangen Zo snel mogelijk 

Opmerkingen subsidieverdeling doorsturen 14/12/2017 

Oplijsten wanneer jullie busvervoer nodig hebben  

 adres, aantal personen en uren vermelden 

09/02 

 

 

Jeugddienst 

AB Technics: plakkers en isolatiedeken (Wauwel) bestellen 09/02 

Alcoholbandjes jeugdraad bestellen 09/02 

Voorbeeldfolder jeugdraad maken 09/02 

Contact politieke partijen  09/02 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Saar Van Den Broeck 

03 340 00 35 - jeugddienst@rijkevorsel.be  

 

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be
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Jeugdraad Rijkevorsel – takenverdeling   
 
 
 
Jeugdraad  

 Informatie vanuit de jeugdraad overbrengen naar de jeugdvereniging  
 Facebookgroep voor alle jeugdraadverantwoordelijken (minstens 1 lid van de 

vereniging moet lid worden) + andere geïnteresseerden (bv. volwassen begeleiders, 
voorzitters, …). Hierin verschijnen de agenda’s + de verslagen van de jeugdraad.  

 Agenda’s worden op de Facebookpagina geplaatst.  

 In de mails wordt een to do-lijstje per vereniging gezet. 
 Vaste jeugdraadverantwoordelijken aanstellen zodat steeds dezelfde personen 

aanwezig zijn. 

 Beleidsvorming/inspraak en participatie 

 Thema’s die leven binnen de jeugdvereniging doorgeven aan de jeugdraad.  
 Deelname aan thematafels/jeugdcafés. 

 Jeugdraad bekend maken bij de jeugd van Rijkevorsel (Jeugdfuif, Toontaggetkunt, …)  
 
Dagelijks bestuur  
= orgaan tussen de jeugdvereniging en het gemeentebestuur 

 Coördinatie van de jeugdraad 

 Voorbereiden van de agenda’s 
 Voorbereiden van de thematafels 

 Ondersteuning jeugdraad 

 Tips & tricks 
 Ervaringen delen 

 Aanspreekpunt/gezicht van de jeugdraad 

 Langsgaan op vergadering van elke jeugdvereniging om zich bekend te maken + taken 
te overlopen. 

 
Jeugddienst  

 Doorgeven van beleidsmatige informatie 
 Ondersteuning op alle vlakken! 

 Heeft de jeugdvereniging vragen over …? Spreek dan ons dagelijks bestuur aan of 
spring gerust even binnen bij de jeugddienst! 

 Alcoholverbruik binnen de vereniging 
 Seksualiteit 
 Pesten binnen de vereniging  
 Het oprichten van een kampplaats 
 Wetgeving 
 Leiding 
 Omgaan met de buren 
 Omgaan met de gemeente 
 Omgaan met sterftegevallen  
 Kampvervoer 
 Subsidies jeugdwerk 

 Heeft de individuele jeugd vragen over …? Spreek dan ons dagelijks bestuur aan of 
spring gerust even binnen bij de jeugddienst! 

 Subsidies cursusonkosten animator 
 Subsidies projectwerkingen 
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 Alcoholbandjes bij organisatie fuiven op grondgebied Rijkevorsel  
 …… 

 


