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   VERSLAG JEUGDRAAD – 9 FEBRUARI 2018 

 

Aanwezig: Berre Gorrens (Chiro Rijkevorsel), Eefje Brosens (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), Flor Maegh (JH De Wauwel), Van Den 

Kinschot Bo (Jong KVG), Van Den Kinschot Babs (Jong KVG), Marjolein Bruyndonckx (IJD), 

Wannes Schuermans (Move-It Rijkevorsel), Glenn Wouters (Move-It Rijkevorsel), Zoë Vechter 

(Move-It Rijkevorsel), Hans Fraeters (voorzitter), Lynn Robeyns (dagelijks bestuur), Lore 

Robeyns (dagelijks bestuur), Saar Van Den Broeck (jeugdfunctionaris) 

Verontschuldigd: Karl Geens (schepen) 
 

 

0. Voorstelling jeugdraad 

 De jeugdraad bestaat uit een algemene vergadering (met alle verenigingen en 

particulieren – komen +/- 5 keer per jaar samen) en een dagelijks bestuur (bestaat uit 4 

personen – komen vaker samen om thema’s voor te bereiden). 

 Doel van de jeugdraad = vooral beleidsadvies over jongerenthema’s, maar ook:  

o Sensibilisatie en informatie voor en door jongeren 

o Vormingen 

 Voorbeelden verenigingen: kampvervoer, subsidies jeugdwerk, EHBO-koffer, 

ondersteuning van de vereniging op verschillende vlakken 

 Voorbeelden particulieren: gedeeltelijke terugbetaling animatorcursus, 

projectsubsidies, alcoholbandjes,  

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 8 december 2017 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Rondje: wat is er gaande in je vereniging? 

CHIRO RIJKEVORSEL: 

 24/02: winterbarbecue 

 17/03: Aspifuif in den Booze 

 Nieuwjaarsdrink was een groot succes 

 Deelname Halfvasten 

 Kamp voorbereiden (bij Diksmuide) 
CHIRO SINT-JOZEF: 

 Appelverkoop 

 Kindercarnaval 

 02/03: feestje in de Cartouche 

 Kamp voorbereiden (Meeuwen-Gruitrode) 
JH DE WAUWEL: 

 Ballenbal was een groot succes 

 Veel verenigingen die fuiven daar organiseren 

 30/03: kroegentocht 

 14/04: tentfeestje 

 28/04: jeugdhuizentocht JH Sjepap 

 Escape room inrichten 
JONG KVG: 

 Naar de cinema 

 Nieuwjaarsdrink 

 Weekend voorbereiden (27-29/04) 
PLUSSERS: 
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 In december op kamp geweest in Dilsem-Stokkem. 

 Januari was redelijk rustig omwille van examens. 

 24/02: Feestje op den boot in de Wauwel 

 Lourdesdag.  
MOVE-IT RIJKEVORSEL: 

 Doel = jongeren die hun weg tot reguliere jeugdverenigingen niet vinden toch een 
zinvolle vrijetijdsbesteding geven. 

 1 jaar geleden hebben ze een dagelijks bestuur opgestart. 

 14/02: sjotterbaktoernooi: iedereen welkom! 

 Weekend van 02/03 gaan ze op tweedaagse 
 
3. Voorstelling Marjolein Bruyndonckx van IJD 

 Vervangt Ben Bax.  

 Werkt sinds oktober bij IJD Antwerpen = jongerenpastoraal: 70 % IJD, 30 % 
jongerenpastor: 

o bv. ondersteuning Plussers en scholen, activiteiten organiseren (kampen en losse 
activiteiten) onder naam van Inspirelli 

 Werken vooral rond bezinning en zingeving. 

 Jeugdverenigingen die iets willen organiseren rond zingeving, mogen Marjolein altijd 
contacteren: marjolein.bruyndonckx@ijd.be  

 

4. Evaluatie kampvervoer 

 Chiro Rijkevorsel & Chiro Sint-Jozef: 
o Vanuit de verenigingen: geen opmerkingen, bedankt voor de propere container 
o Vanuit de technische dienst: Chiro Rijkevorsel belde met het vervoer terug om 

13 uur al waar de technische dienst bleef, in de laatste mail hebben zij 15 uur 
gevraagd.  

 Plussers: zowel vanuit de Plussers als de technische dienst geen opmerkingen 

 Er wordt nogmaals gevraagd om het kampvervoer zo weinig mogelijk in weekends en op 
feestdagen te plannen! 

 Aanvragen kampvervoer graag in maart aan de jeugddienst bezorgen! 
 
5. Aankopen jeugdraad 

a) EHBO-koffer 

 Wauwel heeft 3 extra isolatiedekens gekregen. 

 Extra materialen te verkrijgen bij de jeugddienst 

b) Alcoholbandjes 

 +16 jaar werden aangekocht 

 Kostprijs: € 1.157,64 

c) Bakplaat 

 Is al meer dan een jaar niet meer ontleend geweest en staat hier te verroesten.  

 Wauwel wilt deze eventueel: hebben tijd tot 2 maart om ze op te halen, anders gaat ze 

naar het containerpark. 

d) Voorstel busvervoer 

 Hier werd nog niets over beslist. 

 Eventueel een kostprijs (€ 3 - € 5) per deelnemer uitbetalen? 

 Jeugdverenigingen sturen het aantal deelnemers door zodat de jeugddienst kan 

bekijken of dit binnen het werkingsbudget past.  

 

6. Activiteiten 2018 

a) Toontaggetkunt 

 Het concept wordt met de werkgroep herbekeken.  

 Move-It Rijkevorsel heeft eventueel ook zin om in de werkgroep te stappen. 

 JH De Wauwel: Hans is verantwoordelijke 

mailto:marjolein.bruyndonckx@ijd.be
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b) Cursussen 

 Voorstellen zijn welkom! 

 Afspraak met Rode Kruis om EHBO en AED om de 2 à 3 jaar te herhalen zodat nieuwe 

leiding deze ook kan volgen + ook individuele jongeren zijn welkom.  

o Uitreiking label hartveilige jeugdvereniging: vrijdag 9 maart om 19 uur of 

zaterdag 10 maart om 11 uur: Chiro Sint-Jozef, Plussers, Wauwelaars moeten 

keuze doorgeven.  

 

7. Agentschap Natuur & Bos: Toegankelijkheidsregeling voor het Vlaams natuurreservaat 

Eksterheide en omgeving, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Beerse en 

Rijkevorsel: advies jeugdraad 

 Toegankelijkheidsregeling - korte samenvatting: 

o Wegen zijn voornamelijk toegankelijk voor wandelaars, anders is dit aangegeven 

o Honden aan de leiband mogen: 

 Pomp-Poelberg, Abtsheide, Duivelskuil: altijd behalve 15/03 – 15/11 

(begrazingsseizoen grote grazers) 

 Eksterheide: altijd behalve 15/03 – 15/08 (broedseizoen kwetsbare 

soorten) 

o Speelzone Gemeentebos blijft behouden. 

o Er komt een hondenzone waar honden zonder leiband mogen lopen 

(Kievitsheide)  

o Er mogen geen blijvende sporen worden achtergelaten na de activiteit, alles 

opruimen dus 

o Bij schade dient er steeds een aangifte gedaan te worden bij Agentschap Natuur 

& Bos zodat beroep gedaan kan worden op polis burgerlijke aansprakelijkheid.  

o Bij extreme weersomstandigheden mag het domein niet betreden worden.  

 De jeugdraad geeft een positief advies.  

 

8. Voorstellen dagelijks bestuur 

a) Folder jeugdraad 

 De jeugddienst kan enkel theoretische zaken beschrijven, daarom willen we 

onderstaande vragen stellen aan de jeugdverenigingen: 

o Wat is de jeugdraad? 

o Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht als vereniging? 

o Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht als individu?  

o Jaarlijks grote activiteiten jeugdverenigingen  

b) Activiteit omtrent verkiezingen 

 Naar alle fractieleiders gemaild. 

 Enkel reactie van N-VA en VLD 
 
9. Subsidies jeugdwerk 2016-2017 

 Mail gestuurd naar alle jeugdverenigingen op 17/01, geen reacties gehad dus wordt één 

van de weken uitbetaald 

 Iets laten weten als je half februari nog niets hebt ontvangen 

 

10. Gewijzigde reglementen 

 Reglementen in bijlage. Hieronder een korte samenvatting: 

a) Reglement hulpleningen lokalen sport, jeugd en cultuur 

 Minimaal € 10.000, maximaal € 35.000 (i.p.v. € 25.000) 

 Intrestvoet van 2 % 

 Kan slechts 1 x per 10 jaar aangevraagd te worden, leningen moeten binnen termijn van 

15 jaar worden terugbetaald.  
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 Vereniging moeten minstens het bedrag dat ze lenen zelf op tafel kunnen leggen (op 

basis van facturen).  

 Voor infrastructuurwerken die het voorwerp uitmaken van de hulplening worden er geen 

infrastructuursubsidies toegekend in het jaar dat de hulplening werd aangevraagd. 

b) Huishoudelijk reglement voor terbeschikkingstelling van materialen 2014-2019. 

 Verenigingen kunnen nu 9 maanden van tevoren i.p.v. 6 maanden hun materialen 

aanvragen.  

 

11. Diftar containers voor verenigingen 

 Jeugdverenigingen kunnen bij Diftar een grijze restafvalcontainer van 1.100 liter 

bekomen tegen een kostprijs van € 6 per maand + € 0,20 per kg huisvuil.  

 Erkende verenigingen met eigen lokaal kunnen premie van € 50 per jaar ontvangen. 50 

% van de ingeschreven leden mogen niet ouder dan 18 jaar zijn. 

 Bij Chiro Rijkevorsel scheelde dit heel wat op jaarbasis, dus reken zeker even na!  

 

12. Varia 

 Chiro Rijkevorsel komt alcoholbandjes halen voor hun Aspifuif.  

 
13. Volgende vergadering 

 Vrijdag 4 mei bij Chiro Rijkevorsel 

 Vrijdag 29 juni (nieuwbouw bib + burelen vrije tijd) 

 

14. To do-lijstje 

Wie? Wat? (Tegen) wanneer? 

 

 

 

Chiro 

Rijkevorsel 

Aanvragen kampvervoer Maart  

Aantal deelnemers busvervoer doorsturen Zo snel mogelijk 

Vragen beantwoorden: 

 Wat is de jeugdraad? 

 Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht als 

vereniging? 

 Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht als 

individu?  

 Jaarlijks grote activiteiten jeugdverenigingen 

Zo snel mogelijk 

Alcoholbandjes halen Voor de fuif 

 

 

 

Chiro Sint-

Jozef 

Aanvragen kampvervoer Maart  

Aantal deelnemers busvervoer doorsturen Zo snel mogelijk 

Vragen beantwoorden: 

 Wat is de jeugdraad? 

 Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht als 

vereniging? 

 Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht als 

individu?  

 Jaarlijks grote activiteiten jeugdverenigingen 

Zo snel mogelijk 

 

 

Bakplaat ophalen 2 maart 

Aantal deelnemers busvervoer doorsturen Zo snel mogelijk 
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JH De 

Wauwel 

Vragen beantwoorden: 

 Wat is de jeugdraad? 

 Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht als 

vereniging? 

 Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht als 

individu?  

 Jaarlijks grote activiteiten jeugdverenigingen 

Zo snel mogelijk 

 

 

 

Jong KVG 

Aantal deelnemers busvervoer doorsturen Zo snel mogelijk 

Vragen beantwoorden: 

 Wat is de jeugdraad? 

 Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht als 

vereniging? 

 Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht als 

individu?  

 Jaarlijks grote activiteiten jeugdverenigingen 

Zo snel mogelijk 

 

 

 

Plussers 

Aantal deelnemers busvervoer doorsturen Zo snel mogelijk 

Vragen beantwoorden: 

 Wat is de jeugdraad? 

 Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht als 

vereniging? 

 Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht als 

individu?  

 Jaarlijks grote activiteiten jeugdverenigingen 

Zo snel mogelijk 

Move-It 

Rijkevorsel 

Aantal deelnemers busvervoer doorsturen Zo snel mogelijk 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Saar Van Den Broeck 

03 340 00 35 - jeugddienst@rijkevorsel.be  
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