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   VERSLAG JEUGDRAAD – 4 MEI 2018 

 

Aanwezig: Berre Gorrens (Chiro Rijkevorsel), Eefje Brosens (Chiro Rijkevorsel), Sophie 

Versmissen (Chiro Sint-Jozef), Liene Van Riel (Chiro Sint-Jozef), Elise Goetschalckx (Plussers), 

Flor Maegh (JH De Wauwel), Van Den Kinschot Bo (Jong KVG), Van Den Kinschot Babs (Jong 

KVG), Hans Fraeters (voorzitter), Karl Geens (schepen), Saar Van Den Broeck 

(jeugdfunctionaris) 

Verontschuldigd: Lynn Robeyns (dagelijks bestuur), Lore Robeyns (dagelijks bestuur), Move-It 

Rijkevorsel 
 

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 9 februari 2017 

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

CHIRO RIJKEVORSEL: 

 Kampvoorbereidingsweekend in Diksmuide 

 Chirock in augustus 

 Spaghettidag  
CHIRO SINT-JOZEF: 

 Ijssalon  

 Infoavonden voor het kamp 

 23 en 24 juni: vakantie in mijn straat (i.s.m. KWB Sint-Jozef) 
JH DE WAUWEL: 

 Tentfeestje 

 09/05: green is the new black  promo nieuwe bonnekes  

 30/06: trefbaltoernooi 

 14/07: kubbtoernooi (i.s.m. speelpleinwerking Kiekeboe) 

 23/09: we’re still open 

 Ter land, ter vaart en in de lucht 

 Cantus  
JONG KVG: 

 Op weekend naar de Hoge Rielen (met 13 gasten) 

 Voorbereiding vernieuwd concept ouderavonden 
PLUSSERS: 

 Feest, fuif  

 Daguitstap Bokrijk 

 Slotdag na de examens  
JEUGDDIENST 

 Verhuist binnenkort naar de nieuwe bureau 

 Openingsfeest op 26/05: iedereen welkom!  
 
3. Opmerking jeugdraad 09/02: vraag voor andere invulling 

 Warme oproep om steeds je to do’s af te werken zodat zaken ook afgehandeld kunnen 
worden tijdens de jeugdraad.  

 Standaard het puntje ‘jeugdraad’ toevoegen op de vergaderingen. 

 Suggesties voor andere invulling zijn steeds welkom!  
 

4. Aankopen jeugdraad 

a) EHBO-koffer 

 Vanaf nu zal er gevraagd worden om samen met de subsidieaanvragen een foto van de 

koffer te sturen met bewijs van datum. Dit vragen we om na te gaan welke materialen 

de verenigingen het meest gebruiken (voor de voorraad volledig te houden). 
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 Aanvullingen: 

o Jong KVG Noorderkempen: apart verpakte plakkers 

o Chiro Sint-Jozef: instant cold pack + naald  

b) Voorstel busvervoer 

 Enkel reactie gekregen van Chiro Rijkevorsel, Chiro Sint-Jozef en de Jong KVG.  

 Overige verenigingen krijgen nog tijd tot 21 mei om hun busvervoer door te sturen. 

 Jeugddienst rekent nadien uit of busvervoer tegen € 2 – 5 per deelnemer binnen het 

werkingsbudget past.  

 

5. Activiteiten  

a) Toontaggetkunt 

 Werkgroep is op 31 maart samengekomen 

 Voorstel = organisatie van een familiedag met springkastelen, quads, workshops potten 

bakken, 3D-printing, Vlaamse kermis, grime, … 

 In 2018 zal er niets worden georganiseerd, in het najaar van 2018 komt de werkgroep 

voor de eerste keer samen om te starten met de voorbereidingen. 

b) Jeugdfuif 

 Was vorig jaar een succes dus opnieuw organiseren. 

 Verenigingen sturen contactgegevens van verantwoordelijke door zodat we snel een 

overleg kunnen plannen. 

c) Infosessie gegevensbescherming 

 In het kader van de nieuwe wetgeving rond privacywetgeving. 

 Vorming voor verenigingen  

 Juni-juli 

 

6. Voorstellen dagelijks bestuur 

a) Folder jeugdraad 

 Weinig reactie van de verenigingen hoewel ze dit toch als belangrijk achten. 

 Te beantwoorden vragen: 

o Naam vereniging 

o Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) 

o Website/Facebookpagina 

o Werking (korte uitleg) 

o Jaarlijkse activiteiten van de vereniging 

o Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht? 

o Wat doet de jeugdraad?  

b) Activiteit verkiezingen 

 Nog steeds geen antwoord gehad van alle partijen. 

 Hans gaat nog 1 keer een oproep doen, als er dan geen respons komt, zal de activiteit 

niet doorgaan. 

 

7. JoKa in WZC Prinsenhof 

 Van 15 tot 20 juli vindt er weer een JoKa-kamp plaats in het Prinsenhof.  

 Er worden nog vrijwilligers gezocht om tijdens dit kamp activiteiten te begeleiden.  
 
8. Varia 

 Er wordt geregeld de vraag gesteld of de gemeente tappers voor privé-feesten kent. 

o Contactgegevens van Chiro Rijkevorsel mogen worden doorgegeven 

o Chiro Sint-Jozef: mogen altijd bericht posten op hun Facebook.  

 Lynn Robeyns heeft laten weten dat ze na dit werkjaar zal stoppen met het dagelijks 

bestuur. Nieuwe kandidaturen zijn steeds welkom!  
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 Chiro Sint-Jozef wil volgend werkjaar (2018-2019) een verwarming van +/- € 16.000 

plaatsen en vragen of andere verenigingen grote verbouwingskosten gaan maken. 

o Andere jeugdverenigingen met eigen gebouwen gaan na of zij in werkjaar 2018-

2019 grote verbouwingskosten hebben en sturen dit zo snel mogelijk door naar 

Chiro Sint-Jozef. 

o  Chiro Sint-Jozef vraagt na bij aannemer verwarming of de factuur op 2 data 

gezet kan worden.  

 Chiro Sint-Jozef: laatst liep er een loslopende hond op het plein terwijl de kinderen aan 

het spelen waren. Toen de leiding vroeg om een halsband aan te doen, werd de man 

kwaad  politie steeds verwittigen en verwijzen naar hondenuitlaatzone.  

 

9. Volgende vergadering 

 Vrijdag 29 juni (nieuwbouw bib + burelen vrije tijd) 

 

10. To do-lijstje 

Wie? Wat? (Tegen) wanneer? 

 

 

 

 

Chiro 

Rijkevorsel 

Contactgegevens verantwoordelijke Jeugdfuif doorsturen Zo snel mogelijk 

Vraagjes folder beantwoorden 

o Naam vereniging 

o Contactgegevens (telefoonnummer, e-

mailadres) 

o Website/Facebookpagina 

o Werking (korte uitleg) 

o Jaarlijkse activiteiten van de vereniging 

o Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht? 

o Wat doet de jeugdraad?  

Zo snel mogelijk 

Rondhoren of er kandidaten zijn voor het dagelijks bestuur  

Nagaan of jullie grote kosten hebben voor verbouwingen in 

werkjaar 2018-2019 en aan Chiro Sint-Jozef laten weten 

Zo snel mogelijk 

 

Chiro Sint-

Jozef 

Contactgegevens verantwoordelijke Jeugdfuif doorsturen Zo snel mogelijk 

Rondhoren of er kandidaten zijn voor het dagelijks bestuur  

Navragen bij aannemer verwarming of factuur op 2 data 

gezet kan worden 

Zo snel mogelijk 

 

 

 

 

 

JH De 

Wauwel 

Contactgegevens verantwoordelijke Jeugdfuif doorsturen Zo snel mogelijk 

Busvervoer: aantal deelnemers doorsturen 20 mei 2018 

Vraagjes folder beantwoorden 

o Naam vereniging 

o Contactgegevens (telefoonnummer, e-

mailadres) 

o Website/Facebookpagina 

o Werking (korte uitleg) 

o Jaarlijkse activiteiten van de vereniging 

o Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht? 

o Wat doet de jeugdraad?  

Zo snel mogelijk 

Rondhoren of er kandidaten zijn voor het dagelijks bestuur  

Nagaan of jullie grote kosten hebben voor verbouwingen in 

werkjaar 2018-2019 en aan Chiro Sint-Jozef laten weten 

Zo snel mogelijk 
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Jong KVG 

Contactgegevens verantwoordelijke Jeugdfuif doorsturen Zo snel mogelijk 

Rondhoren of er kandidaten zijn voor het dagelijks bestuur  

 

 

 

 

 

 

Plussers 

Contactgegevens verantwoordelijke Jeugdfuif doorsturen Zo snel mogelijk 

Busvervoer: aantal deelnemers doorsturen 20 mei 2018 

Vraagjes folder beantwoorden 

o Naam vereniging 

o Contactgegevens (telefoonnummer, e-

mailadres) 

o Website/Facebookpagina 

o Werking (korte uitleg) 

o Jaarlijkse activiteiten van de vereniging 

o Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht? 

o Wat doet de jeugdraad?  

Zo snel mogelijk 

Rondhoren of er kandidaten zijn voor het dagelijks bestuur  

Nagaan of jullie grote kosten hebben voor verbouwingen in 

werkjaar 2018-2019 en aan Chiro Sint-Jozef laten weten 

Zo snel mogelijk 

 

 

 

Move-It 

Rijkevorsel 

Contactgegevens verantwoordelijke Jeugdfuif doorsturen Zo snel mogelijk 

Rondhoren of er kandidaten zijn voor het dagelijks bestuur  

Vraagjes folder beantwoorden 

o Naam vereniging 

o Contactgegevens (telefoonnummer, e-

mailadres) 

o Website/Facebookpagina 

o Werking (korte uitleg) 

o Jaarlijkse activiteiten van de vereniging 

o Waarvoor kan ik bij de jeugdraad terecht? 

o Wat doet de jeugdraad?  

Zo snel mogelijk 

Jeugddienst Aankopen EHBO Zo snel mogelijk 

Busvervoer: kostprijs jeugdraad berekenen 29 juni 2018 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Saar Van Den Broeck 

03 340 00 55 - jeugddienst@rijkevorsel.be  
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