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   VERSLAG JEUGDRAAD – 29 JUNI 2018 

 

Aanwezig: Sophie Versmissen (Chiro Sint-Jozef), Liene Van Riel (Chiro Sint-Jozef), Benn Van 

Opstal (JH De Wauwel), Lore Goetschalckx (Plussers), Van Den Kinschot Bo (Jong KVG), Van Den 

Kinschot Babs (Jong KVG), Hans Fraeters (voorzitter), Karl Geens (schepen), Saar Van Den 

Broeck (jeugdfunctionaris) 

Verontschuldigd: Berre Gorrens (Chiro Rijkevorsel), Eefje Brosens (Chiro Rijkevorsel), 

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

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 4 mei 2018 

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

CHIRO RIJKEVORSEL: 
 
CHIRO SINT-JOZEF: 

 Vakantie in mijn straat (i.s.m. KWB)  220 personen mee komen barbecueën 

 Op kamp in augustus 

 Voorbereidingen Kanaalfuif en Vaartrock 
JH DE WAUWEL: 

 WK trefbal 

 We’re still open (2 jaar JH De Wauwel) 

 Bal Marginal  
JONG KVG: 

 Gaan waterfietsen 

 Op zoek naar extra leiding (2 jaar geleden: 13; nu: 5) 

 Voorbereiding ouderavond in september 
PLUSSERS: 

 Slotdag in de Mosten 

 Rustig tijdens de zomer  
 
3. Vandalisme/overlast rond jeugdverenigingslokalen 

 Ook deze zomer zal Wannes van Arktos weer fungeren als contactpersoon bij overlast 
van hangjongeren en vandalisme. 

 Wannes is te bereiken op 0473 25 73 55 
 

4. Dagelijks bestuur: wijzigingen 

 Lynn Robeyns heeft laten weten dat ze na dit werkjaar stopt met het dagelijks bestuur. 

 Zoë Van Dijck heeft reeds laten weten dat ze interesse heeft om bij het dagelijks 

bestuur te komen. 

 Andere kandidaturen moeten ten laatste begin september binnen zijn.  

 

5. Activiteiten jeugdraad 

a) Busvervoer 

Vereniging 
aantal 
personen € 3 

terugbetaling 
€ 3 € 5 

terugbetaling € 
5 

Plussers 45 3 135 5 225 

Chiro Rijkevorsel 160 3 480 5 800 

Chiro Sint-Jozef 160 3 480 5 800 

Jong KVG 21 3 63 5 105 
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      1158   1930 

      beschikbaar budget = € 4.793,90 
    b) Jeugdfuif 

 Alle jeugdverenigingen hebben gereageerd, doodle wordt zo snel mogelijk verstuurd. 

 Move It Rijkevorsel en Jong KVG doen dit jaar niet mee. 

c) Folder jeugdraad 

 Meeste verenigingen hebben reeds geantwoord, enkel JH De Wauwel niet.  

 De jeugddienst stuurt de vragen nog eens door 

d) Activiteit verkiezingen 

 Positieve reacties van de politieke partijen: N-VA, Gemeentebelang & VLD, SNR, 

ProVeussel hebben reeds bevestigd; CD&V is hangende; SPA komt niet op. 

 Concept = soort praatcafé waarbij de jeugd kan kennismaken met de politieke partijen 

en waar bezorgdheden inzake jeugdbeleid geuit kunnen worden en vragen gesteld 

kunnen worden.  

 Datum = eind september 

 Indien interesse voor de werkgroep: laat iets aan de jeugddienst weten! 

 

6. Varia 

 Jeugdraad 2018-2019: contactgegevens verantwoordelijken doorsturen! 

 Wil je je activiteit aankondigen via de radio? Radio Noorderkempen en radio Valencia 

helpen jullie graag verder! 

 Materiële ondersteuning gemeente: 

o Gelieve enkel de materialen aan te vragen die je ook daadwerkelijk gebruikt. 

o Gelieve kapotte materialen vanboven te zetten en dit aan ons te melden zodat 

we tijdig onze materialen kunnen vernieuwen.  

 Chiro Sint-Jozef meldt dat ze een brochure hebben gekregen van hun kampplaats en 

vraagt zich af of gemeente Rijkevorsel ook dergelijke folder kan opmaken.  

o Er werd reeds een aanzet gegeven door de jeugddienst. Dit wordt nog verder 

uitgewerkt a.d.h.v. voorbeeld Meeuwen-Gruitrode. 

o Sinds GDPR (gegevensbescherming) krijgt de jeugddienst geen contactgegevens 

meer van de jeugdverenigingen die op kamp komen in Rijkevorsel  verdeling 

via kampplaatsen en koepels van de jeugdverenigingen. 

 Chiro Sint-Jozef moest gegevens van de leden doorgeven aan de gemeente 

waar ze op kamp gaan (naam, adres, geboortedatum). Is dit wel correct? 

 Chiro Sint-Jozef vraagt of het mogelijk is om de fiscale attesten in de toekomst vroeger 

op te maken en eventueel digitaal door te sturen. De jeugddienst bekijkt of dit 

mogelijk is. 

 

7. Volgende vergadering 

 Wordt nog bepaald met de jeugdraadverantwoordelijken 2018-2019 

 

8. To do-lijstje 

Wie? Wat? (Tegen) wanneer? 

 

Chiro 

Rijkevorsel 

Rondvraag doen of er kandidaten zijn om bij het dagelijks 
bestuur te komen 

Voor 15/09 

Activiteit verkiezingen: aan de jeugddienst laten weten als 

er geïnteresseerden zijn voor de werkgroep 
Zo snel mogelijk 

Jeugdraad 2018-2019: contactgegevens verantwoordelijken 

doorsturen 

Zo snel mogelijk 
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Chiro Sint-

Jozef 

Rondvraag doen of er kandidaten zijn om bij het dagelijks 
bestuur te komen 

Voor 15/09 

Activiteit verkiezingen: aan de jeugddienst laten weten als 

er geïnteresseerden zijn voor de werkgroep 
Zo snel mogelijk 

Jeugdraad 2018-2019: contactgegevens verantwoordelijken 

doorsturen 

Zo snel mogelijk 

Doorgeven of aantal personen voor busvervoer (160) klopt Zo snel mogelijk 

 

 

JH De 

Wauwel 

Rondvraag doen of er kandidaten zijn om bij het dagelijks 
bestuur te komen 

Voor 15/09 

Folder jeugdraad: vraagjes invullen Zo snel mogelijk 

Activiteit verkiezingen: aan de jeugddienst laten weten als 

er geïnteresseerden zijn voor de werkgroep 
Zo snel mogelijk 

Jeugdraad 2018-2019: contactgegevens verantwoordelijken 

doorsturen 

Zo snel mogelijk 

 

 

Jong KVG 

Rondvraag doen of er kandidaten zijn om bij het dagelijks 
bestuur te komen 

Voor 15/09 

Activiteit verkiezingen: aan de jeugddienst laten weten als 

er geïnteresseerden zijn voor de werkgroep 
Zo snel mogelijk 

Jeugdraad 2018-2019: contactgegevens verantwoordelijken 

doorsturen 
Zo snel mogelijk 

 

 

Plussers 

Rondvraag doen of er kandidaten zijn om bij het dagelijks 
bestuur te komen 

Voor 15/09 

Activiteit verkiezingen: aan de jeugddienst laten weten als 

er geïnteresseerden zijn voor de werkgroep 
Zo snel mogelijk 

Jeugdraad 2018-2019: contactgegevens verantwoordelijken 

doorsturen 

Zo snel mogelijk 

 

Move-It 

Rijkevorsel 

Rondvraag doen of er kandidaten zijn om bij het dagelijks 
bestuur te komen 

Voor 15/09 

Activiteit verkiezingen: aan de jeugddienst laten weten als 

er geïnteresseerden zijn voor de werkgroep 
Zo snel mogelijk 

Jeugdraad 2018-2019: contactgegevens verantwoordelijken 

doorsturen 
Zo snel mogelijk 

 

 

Jeugddienst 

Folder jeugdraad: vragen naar Wauwel Zo snel mogelijk 

Folder ‘op kamp in Rijkevorsel’ verder uitwerken Zomer 2019 

Vraag Chiro Sint-Jozef: gegevens leden aan kampplaatsen Zo snel mogelijk 

Fiscale attesten: nagaan of deze digitaal geleverd kunnen 

worden 

Januari 2019 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Saar Van Den Broeck 

03 340 00 55 - jeugddienst@rijkevorsel.be  
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