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   VERSLAG JEUGDRAAD – 5 OKTOBER 2018 

 

Aanwezig: Pluym Seppe (Chiro Rijkevorsel), Adriaensen Liam (Chiro Rijkevorsel), Sophie 

Versmissen (Chiro Sint-Jozef), Fleur Van den Eynde (Chiro Sint-Jozef), Vermeiren Sara 

(Plussers), Goetschalckx Joppe (Plussers) Van Den Kinschot Bo (Jong KVG), Hans Fraeters 

(voorzitter), Lore Robeyns (dagelijks bestuur), Lynn Robeyns (dagelijks bestuur), Karl Geens 

(schepen), Saar Van Den Broeck (jeugdfunctionaris) 

Verontschuldigd: Zoë Van Dijck 

Afwezig: JH De Wauwel 
 

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 29 juni 2018 

Het verslag wordt voorlopig goedgekeurd. Aangezien er vele nieuwe vertegenwoordigers zijn, 
wordt het verslag nog eens mee doorgestuurd.  
 
2. Wie of wat is de jeugdraad? 

 Het is een netwerk van alle Rijkevorselse verenigingen waar vragen gesteld kunnen 
worden, problemen besproken kunnen worden, (h)erkenning kan zijn, …  

 De jeugdraad kan gezien worden als de link tussen de jeugd/jeugdverenigingen en het 
gemeentebestuur.  

o Adviseren van het beleid 
o Activiteiten/cursussen organiseren  

 Taak vertegenwoordigers jeugdraad = info jeugdraad doorgeven aan de vereniging   
info vanuit de verenigingen doorgeven via de jeugdraad 

 Agenda + uitnodiging jeugdraad: 
o Agenda wordt opgemaakt door het dagelijks bestuur. Aanvullingen vanuit 

verenigingen zijn uiteraard welkom 
o De agenda wordt samen met een to do-lijstje per vereniging gemaild + op de 

Facebookgroep ‘Jeugdraad Rijkevorsel’ gezet 
 Zelf lidmaatschap aanvragen! 

 
3. Kennismakingsrondje 

 Kort rondje met naam + jeugdvereniging/functie 
 
4. Rondje: wat is er gaande in je vereniging? 

CHIRO RIJKEVORSEL: 

 07/10: Croque monsieurdag 

 17/11: Beerpong 

 Startdag gehad 

 Teerfeest 

 Kamp mét kampvuur 

 Chirock  
CHIRO SINT-JOZEF: 

 Startweekend (veel nieuwe leden) 

 Vaartrock + Kanaalfuif 

 Teerfeest  
JH DE WAUWEL: 

 2-jarig bestaan 

 Pré-Halfvasten 

 Beursfuif 

 Akoestiek verbeteren zodat er meer optredens kunnen plaatsvinden.  
JONG KVG: 

 Ouderavond 
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 Op zoek naar leiding (nu nog maar met 5) 
PLUSSERS: 

 Stil in de zomer 

 Griezeltocht met leden 

 Startdag: veel nieuwe leden 
 
5. Dagelijks bestuur: wijzigingen 

 Lynn Robeyns zal vanaf dit werkjaar stoppen met het dagelijks bestuur. 

 Zoë Van Dijck stelt zich kandidaat en wordt unaniem verkozen.  

 

6. Subsidieaanvragen 2017-2018 

 Dossiers moeten ten laatste 12 november 2018 binnen zijn. 

 EHBO-koffer: foto trekken of nagaan welke materialen er ontbreken (zie inhoud EHBO-

koffer in bijlage) 

 Bij vragen: mail of kom gerust langs bij de jeugddienst!!  

 

7. Kampvervoer: evaluatie 

 Evaluatie zomer 2018: 

o Chiro Rijkevorsel:  

 Het terugkomen was lastig omdat Chiro Sint-Jozef op dezelfde moment 

vertrok. 

 Eventueel een dubbele remorque huren waar 2 containers op kunnen? (1 

container wordt door vereniging voorzien)  rijbewijs C1 nodig! 

o Chiro Sint-Jozef gaf aan dat de vrachtwagen bij het ophalen te laat was 

waardoor enkele leiding op de kampplaats moest blijven en niet met de bus 

mee kon. Chauffeur had ook niet gemeld dat vertraging door de file kwam.  

 Aanvragen kampvervoer zomer 2019: in februari doorsturen.  

 

8. Activiteiten jeugdraad 

a) Politiek praatcafé 

 20-tal jongeren waren aanwezig. 

 Zowel de jongeren als de politieke partijen gaven aan dat het een interessante avond 

was. 

 Vraag naar uitgaansmogelijkheden kwam vaak terug. JH De Wauwel stelt voor om een 

wedstrijd uit te schrijven met hetzelfde concept als ‘Kaap de Kaddish’ in Schoten: 

o Jongeren die activiteiten willen organiseren kunnen project indienen (bv. 

modeshow, silent disco, repaircafé, …). Jeugdraad beslist wie wint.  

o JH De Wauwel stelt zijn infrastructuur ter beschikking en kan ondersteunen 

o Jeugdraad/gemeente schenkt € 500 en biedt ondersteuning voor het organiseren 

van het evenement 

o Doel = alle jongeren van Rijkevorsel bereiken + de kans te geven om eens iets 

anders te organiseren in onze gemeente.  

o Dagelijks bestuur bespreekt dit verder tegen de volgende jeugdraad.  

 Er wordt ook aangegeven dat de plakpalen vaak en snel overplakt worden. We vragen 

aan alle Rijkevorselse verenigingen om respect te hebben voor elkaar en geen affiches 

van andere verenigingen te overplakken. Probleem blijft wel bestaan door grotere 

commerciële organisaties…  

b) Dag van de jeugdbewegingen 

 Op vrijdag 19 oktober 2018  

 Jeugdraden van Rijkevorsel, Hoogstraten en Brecht organiseren weer een ontbijt van 

7.00 uur tot 8.15 uur achter de Pax in Hoogstraten. 
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 Wij zijn nog op zoek naar helpers om mee klaar te zetten + ontbijt te maken en te 

serveren. 

 Kampdansen/verenigingsliedjes doorsturen!  

 Bemerking jeugdraad: jammer dat Nacht van de Jeugdbeweging apart wordt 

georganiseerd terwijl er voor het ontbijt altijd al een samenwerking is geweest.  

c) Jeugdfuif 

 Fuif voor alle jongeren van 10 tot 16 jaar in de Wauwel.  

 Zal doorgaan op vrijdag 16 november 2018 van 19.00 uur tot 22.00 uur 

d) Toontaggetkunt 

 Was een verplichting geworden voor de jeugdverenigingen dus tijdens het vorige 

overleg werd besloten om dit om te vormen tot een soort van familiedag op site 

Sonsheide.  

 Er wordt snel nog eens samen gezeten met de verantwoordelijken.  

 Lore Robeyns wil graag aansluiten bij de werkgroep Toontaggetkunt.  

e) Aankopen/activiteiten jeugdraad 

 Jeugdraad krijgt elke werkjaar werkingssubsidies. Hiermee gaan we geregeld iets 

drinken, maar kan ook aangewend worden voor aankopen/activiteiten voor de 

jeugdverenigingen. 

 Voorbeelden: gedeeltelijke terugbetaling busvervoer, EHBO-koffer, KUBB-spel, ijskar 

langs de verenigingen. 

 Nieuwe ideeën zijn meer dan welkom! Let wel op: de aankoop/activiteit moet nuttig 

zijn voor alle verenigingen!  

 

9. Varia 

 Chiro Sint-Jozef heeft geregeld overlast van sluikstorten en vandalisme, zelfs 

vandalisme waar zij niet voor verantwoordelijk zijn. Ze vragen daarom of de mobiele 

camera’s vaker aan hun lokalen geplaatst kunnen worden of er zelfs een vaste camera 

kan worden voorzien.  

 

10. Volgende vergadering 

 Vrijdag 7 december 2018 om 20.00 uur bij Chiro Sint-Jozef 

 

11. To do-lijstje 

Wie? Wat? (Tegen) wanneer? 

 

 

 

Chiro 

Rijkevorsel 

Eventueel lid worden van Facebookgroep ‘Jeugdraad 
Rijkevorsel’ 

 

Nakijken of de EHBO-koffer moet worden aangevuld Tegen 12/11 

Kampvervoer 2019: aanvragen doorsturen Februari  

DVDJ: helpers zoeken en aan de jeugddienst laten weten Zo snel mogelijk 

DVDJ: kampdansen/verenigingsliedjes doorsturen Zo snel mogelijk 

Werkingsbudget jeugdraad: navragen of er binnen 

verenigingen ideeën zijn om dit te besteden 

Tegen 07/12 

 

 

 

 

Chiro Sint-

Eventueel lid worden van Facebookgroep ‘Jeugdraad 
Rijkevorsel’ 

 

Nagaan of we op 07/12 bij jullie kunnen vergaderen Zo snel mogelijk 

Nakijken of de EHBO-koffer moet worden aangevuld Tegen 12/11 

Kampvervoer 2019: aanvragen doorsturen Februari  
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Jozef DVDJ: helpers zoeken en aan de jeugddienst laten weten Zo snel mogelijk 

DVDJ: kampdansen/verenigingsliedjes doorsturen Zo snel mogelijk 

Werkingsbudget jeugdraad: navragen of er binnen 

verenigingen ideeën zijn om dit te besteden 

Tegen 07/12 

 

 

 

JH De 

Wauwel 

Eventueel lid worden van Facebookgroep ‘Jeugdraad 
Rijkevorsel’ 

 

Nakijken of de EHBO-koffer moet worden aangevuld Tegen 12/11 

DVDJ: helpers zoeken en aan de jeugddienst laten weten Zo snel mogelijk 

DVDJ: kampdansen/verenigingsliedjes doorsturen Zo snel mogelijk 

Werkingsbudget jeugdraad: navragen of er binnen 

verenigingen ideeën zijn om dit te besteden 

Tegen 07/12 

 

 

 

Jong KVG 

Eventueel lid worden van Facebookgroep ‘Jeugdraad 
Rijkevorsel’ 

 

Nakijken of de EHBO-koffer moet worden aangevuld Tegen 12/11 

DVDJ: helpers zoeken en aan de jeugddienst laten weten Zo snel mogelijk 

DVDJ: kampdansen/verenigingsliedjes doorsturen Zo snel mogelijk 

Werkingsbudget jeugdraad: navragen of er binnen 

verenigingen ideeën zijn om dit te besteden 

Tegen 07/12 

 

 

Plussers 

Eventueel lid worden van Facebookgroep ‘Jeugdraad 
Rijkevorsel’ 

 

Nakijken of de EHBO-koffer moet worden aangevuld Tegen 12/11 

DVDJ: helpers zoeken en aan de jeugddienst laten weten Zo snel mogelijk 

DVDJ: kampdansen/verenigingsliedjes doorsturen Zo snel mogelijk 

Werkingsbudget jeugdraad: navragen of er binnen 

verenigingen ideeën zijn om dit te besteden 

Tegen 07/12 

 

 

Move-It 

Rijkevorsel 

Eventueel lid worden van Facebookgroep ‘Jeugdraad 
Rijkevorsel’ 

 

DVDJ: helpers zoeken en aan de jeugddienst laten weten Zo snel mogelijk 

DVDJ: kampdansen/verenigingsliedjes doorsturen Zo snel mogelijk 

Werkingsbudget jeugdraad: navragen of er binnen 

verenigingen ideeën zijn om dit te besteden 

Tegen 07/12 

Dagelijks 

bestuur 

Wedstrijd jongerenproject verder uitwerken Tegen 07/12 

 

 

Jeugddienst 

Verslag jeugdraad 29/06/2018 doorsturen  

Navragen of iemand van TD rijbewijs C1 heeft 

(kampvervoer) 

Tegen 07/12 

Chiro Sint-Jozef: navragen camera’s  Zo snel mogelijk  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Saar Van Den Broeck 

03 340 00 55 - jeugddienst@rijkevorsel.be  

 

 

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be
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BIJLAGE 1: Inhoud EHBO-koffer  
 

 1 Tekentang koevoetmodel 

 1 Kiss of life 

 1 Thermometer (digitaal) 

 1 Splinterpincet 

 Vingerverband + 1 applicator 

 1 Isothermisch deken 

 1 Unidose fysiologisch water 

 1 Steriele naald 

 8 Veiligheidsspelden 

 1 EHBO-schaar 

 Gewone schaar 

 2 Crêpezwachtel 7 cm 

 2 Crêpezwachtel 10 cm 

 1 zakje kompressen 

 22 Steriele kompressen 5 x 5 cm 

 22 Steriele kompressen 10 x 10 cm 

 1 Steriel drukverband 

 1 Driehoeks verband katoen  

 1 wondverzorginsspray  

 1 meter kleefpleisters 

 1 rolletje hechtingspleister 

 1 ijszak 

 1 Instant cold pack 

 2 instant brandwondverzorging  

 20 Wegwerphandschoenen 

 1 bus handalcohol  

 20 Droge wegwerp washandjes 

 Fles vloeibare zeep 

 Maandverbanden 

 1 Nierbekken 

 Zaklamp  

 


