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   VERSLAG JEUGDRAAD – 7 DECEMBER 2018 

 
Aanwezig: Seppe Pluym (Chiro Rijkevorsel), Johan Sysmans (Chiro Rijkevorsel), Sophie 
Versmissen (Chiro Sint-Jozef), Fleur Van den Eynde (Chiro Sint-Jozef), Goetschalckx Joppe 
(Plussers) Van Den Kinschot Bo (Jong KVG) Benn Van Opstal (JH De Wauwel), Eline Van Doninck 
(JH De Wauwel), Wannes Schuermans (Move-It), Hans Fraeters (voorzitter), Zoë Van Dijck 
(dagelijks bestuur), Saar Van Den Broeck (jeugdfunctionaris) 
Verontschuldigd: Sara Vermeiren (Plussers), Karl Geens (schepen), Lore Robeyns (dagelijks 
bestuur) 
 

 
1. Goedkeuring verslag jeugdraad 5 oktober 2018 
Het verslag wordt voorlopig goedgekeurd.  
 
2. Rondje: wat is er gaande in je vereniging? 
CHIRO RIJKEVORSEL: 

 Sint is geweest 

 Nieuwjaarsdrink 

 Winterbarbecue  
CHIRO SINT-JOZEF: 

 Sint is geweest 

 Aspi-ski 

 Februari: appelverkoop  

 Standje op kerstboomverbranding 

 03/03/2019: Kindercarnaval  
JH DE WAUWEL: 

 Wissel in bestuursploeg  

 Oudjaar (met diner) 

  Activiteiten tot maart gepland 
JONG KVG: 

 Sinterklaasfeest 

 Naar de cinema 

 Kerstmarkt 

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

 Kerstmarkt 

 Op kamp tussen kerst en Nieuwjaar 
MOVE-IT 

 Samenwerking met lokaal bestuur is verlengd voor 3 jaren 

 Groepswerking staat op een lager pitje dus invulling van de samenwerking zal lichtjes 
gewijzigd worden 

o Cases OCMW 
o Hulp bieden bij vragen vanuit gemeente, scholen, verenigingen, …  

 
3.Subsidies jeugdwerk 

 Nieuw bestuur had intentie om de subsidies voor verenigingen (jeugd, sport en cultuur) 
volgend jaar (dus vanaf werkjaar 2020) met 10 % te verhogen en daarbij ook 
indexaanpassingen door te voeren. 

 Gemeenteraad november – bespreking subsidies 2019: zelfde voorstel als voorgaande 
jaren vanuit het huidige bestuur 

o Oppositie stelt voor om subsidies met 20 % te verhogen 
 1 van de partijen uit de huidige meerderheid stemt met oppositie mee 

o Tegenvoorstel N-VA en CD&V: verhoging van 25 % + invoering vanaf 2019 

 Een waardering vanuit het bestuur voor jullie inzet en een mooie extra ondersteuning 
voor de verenigingen.  
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 Concreet voor de jeugdraad: 

huidige subsidie 41300 

verhoging 25 % 10325 

subsidies vanaf 2019 51625 

 
4. Planning 2310 in 2019 

 Het lokaal bestuur geeft elke maand (juli en augustus samen) het informatieblad 
“2310” uit, dat in elke brievenbus in Rijkevorsel beland. 

 Activiteit van de vereniging aankondigen in “2310” kan door deze in te geven in de UiT-
databank (www.uitdatabank.be). 

 Deadlines voor het ingeven van activiteiten: 

Infoblad van … Bedeling inwoners Deadline UiT 

Januari 2019 28-31/12 04/12 

Februari 2019 25-28/01 06/01 

Maart 2019 22-25/02 04/02 

April 2019 28-31/03 03/03 

Mei 2019 26-29/04 07/04 

 Juni 2019 24-27/05 05/05 

Juli – augustus 2019 28-30/06 05/06 

September 2019 22-25/08 04/08 

Oktober 2019 20-23/09 02/09 

November 2019 25-28/10 03/10 

December 2019 22-25/11 04/11 

 
5. Activiteiten jeugdraad 
a) Dag van de Jeugdbeweging: evaluatie 

 Er waren weer super veel helpers van Rijkevorsel waarvoor duizend maal dank!!! 

 Opmerkingen jeugddiensten (Rijkevorsel, Hoogstraten en Brecht 
o Kopzaklamp voorzien voor de helpers 
o Het is beter als de boterhammen vooraf worden gesmeerd  meer choco en 

confituur voorzien 
o Vraag Brecht om groepsspelen te doen 

 Opmerkingen jeugdraad: 
o De helpers moesten er heel vroeg zijn  miscommunicatie (SORRY!) 
o Het is te druk om op die locatie groepsspelen te spelen 

 Nacht van de Jeugdbeweging in Hoogstraten 2019: samenwerking? 
o Jammer dat er inkom wordt gevraagd, zou bedanking moeten zijn voor de 

vrijwilligers 
o Oude Bizar organiseert ook een fuif in den Booze 
o Chiro Sint-Jozef organiseert zelf ook een spelletjesavond 

 Nee, baten wegen niet op tegen de kosten 
b) Jeugdfuif: evaluatie 

  Workshop mocktails was een meerwaarde 

 Het was iets rustiger dan vorige editie. Waarschijnlijk omdat het Plusserslokaal ook 
intensiever werd gebruikt. 

o De Plussers dachten dat enkel de 2 achterste lokalen gebruikt zouden worden. 

 Misschien nog een knutselactiviteit/wereldrecord verbreken voorzien voor de 
allerkleinsten.  

 Het leeftijdsverschil tussen 10 en 16 jaar is te groot  jongeren van het middelbaar 
zijn blij als ze naar het jeugdhuis mogen gaan, maar vinden het niet leuk dat er kleine 
kinderen zijn. 

c) Toontaggetkunt 

 Tijdens het vorige overleg (maart 2018) werd er besloten om het concept te wijzigen 
naar een familiedag met o.a. springkastelen, workshops, Vlaamse kermis, acts, … 

http://www.uitdatabank.be/
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 Vergadering op 08/12 dus meer info volgt snel!  
d) Projectsubsidies individuele jongeren 

 Tijdens het politiek praatcafé kwam naar voren dat jongeren meer 
feestjes/uitgaansmogelijkheden wensen in eigen dorp.  

 Vorige jeugdraad werd voorgesteld om een wedstrijd te organiseren waarbij jongeren 
projectsubsidies kunnen winnen (na indienen van een projectplan) om een evenement 
te organiseren (cfr. ‘Red de Kaddish (Schoten). 

 Reglement: 
o Wachten op antwoord Kaddish. 
o Er mogen max. voor € 500 kosten worden gemaakt die terugbetaald worden door 

de jeugdraad (om de jongeren zelf te beschermen) 
o Ondersteuning en begeleiding door JH De Wauwel (praktisch) en de gemeente 

(vergunningen). 

 Werkgroep samenstellen  jeugdverenigingen horen tegen 6 januari 2019 of er binnen 
de vereniging geïnteresseerden zijn om het concept mee uit te werken. 

e) Vorming maatschappelijke kwetsbaarheid: 5 april 2019  

 Kansarmoede-index in Rijkevorsel blijft stijgen: 
o Project gezinsarmoede: netwerk van OCMW’s en gemeentebesturen van 

Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel die 
ideeën uitwerken en beleidsmatige acties zullen voeren. 

o Lokaal bestuur heeft samenwerking met Arktos voor 3 jaar verlengd. 

 Arktos werkt professioneel met kinderen en jongeren die het vaak iets moeilijker 
hebben. Daarnaast delen ze ook hun expertise en hebben ze bv. al vormingen gegeven 
aan scholen, gemeentes, politiediensten, …  

 Ook in de vereniging is er kwetsbaarheid aanwezig maar dit is vaak niet goed zichtbaar, 
daarom wordt er op vrijdag 5 april 2019 een vorming aangeboden in Forsela. 

 Thema’s die de jeugdverenigingen aanbelangen/herkennen binnen de vereniging: 
o Er wordt meestal gecommuniceerd dat er een verminderd tarief bestaat en dat 

ouders hiervoor de leiding mag aanspreken. Toch gebeurt dit nooit.  
 Hoe kunnen we de doelgroep bereiken en/of herkennen?  
 Hoe kunnen we best communiceren met de doelgroep? 

 Arktos stelt voor om vooral te focussen op begeleidershouding en maatschappelijke 
kwetsbaarheid.  

 Indien verenigingen andere vragen hebben of graag een vorming binnen de vereniging 
organiseren, mogen ze steeds contact opnemen met Wannes Schuermans, 
vormingswerker van Arktos: 

o Gsm: 0473 25 73 55 
o E-mail: wschuermans@arktos.be  

f) EHBO 

 Rode Kruis Rijkevorsel wil weer vormingen voor jeugdverenigingen organiseren op een 
zaterdag in het voorjaar. 

 Mogelijkheid om nadien cursus reanimatie + AED ook te volgen.  

 Namen van geïnteresseerden doorsturen tegen 6 januari 2019.  
g) Vorming omtrent brandveiligheid 

 Zaterdag in het voorjaar 

 Theoretische opleiding met praktische tips over wat de leiding moet doen als er bv. 
brand uitbreekt 

o Theoretische evacuatieoefening 
o Hoe een brandblusser gebruiken 
o Hoe en waar op een veilige manier samenkomen 

 Aan de brandweerpost Rijkevorsel is de vraag gesteld om de praktische kant van de 
vorming op zich te nemen (na de theoretische vorming). 

 Namen van geïnteresseerden doorsturen tegen 6 januari 2019.  
 
6. Aankopen jeugdraad 
a) EHBO-koffer 

 Aanvulling voor Plussers, Wauwel, Chiro Rijkevorsel en Jong KVG 

 Jeugddienst legt nog een ijszak weg bij de Plussers. 

mailto:wschuermans@arktos.be
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b) Oordopjes 

 Alle jeugdverenigingen vinden het een goed idee om gratis oordopjes aan te bieden 
vanuit de jeugdraad en hierop reclame te maken voor een samenaankoop 
gepersonaliseerde oordoppen: 

o JH De Wauwel kan gratis oordopjes verkrijgen bij o.a. CM maar is steeds beperkt 
(+/- 400) 

o Kanaalfuif Chiro Sint-Jozef: gratis oordopjes zijn altijd op 

 Er wordt gekozen voor de Earsoft oordopjes (geluidsdemping 36dB; kostprijs: € 45,50 
voor 250 paar) 

 Voor de samenaankoop gepersonaliseerde oordoppen werd er een mail gestuurd naar 
alle hoorcentra in de buurt. Slechts 2 gaven antwoord: 

Firma Procedure/voorwaarden Korting  Locatie 
hoorcentrum  

Opmerkingen  

Aurilis   Min. 10 personen 

 Afdruk 
gehoorgangen op 
zelfde moment 

 Kleuren en filters te 
kiezen  

 1 factuur 

€ 20 + 10 % 
korting 

 
€ 155   
€ 121,50 

 Hoogstraten 
Turnhout  

+ 

 Meeste korting 
- 

 Alle inschrijvers moeten op dezelfde 
moment een afdruk laten maken. 

 Er wordt maar 1 factuur opgemaakt. 
Kans bestaat dus dat jeugdraad kosten 
van de inschrijvers niet terugkrijgt… 

La Perre   Inschrijvers krijgen 
een kortingsbon 

 Inschrijvers kunnen 
gedurende 2 à 3 
maanden, na 
afspraak, afdruk 
van gehoorgangen 
laten maken 

 Kunnen zelf type 
kiezen 

6–15 p.: 2,5 % 
16–30 p.: 5 % 

31–50 p.: 7,5 % 
51–100 p.: 10 % 
+ 100 p.: 15 % 

Beerse 
Brecht  

Turnhout 

+  

 Inschrijvers krijgen een kortingsbon. 
De jeugdraad moet dus zelf niets 
betalen. 

 Inschrijvers krijgen 2 à 3 maanden de 
tijd om een afdruk te laten maken.  

- 

 Minste korting (als we minder dan 50 
p. bereiken)  

 Er wordt gekozen om samen te werken met La Perre voor de samenaankoop. 
 
7. Kampvervoer 

 Vraag voor rijbewijs C1: niemand van de technische dienst beschikt over dit rijbewijs. 

 Aanvragen zomer 2019: februari binnen  
o Er wordt elk jaar gevraagd om vervoer in weekends of feestdagen te vermijden, 

maar met weinig resultaat… 
o Bestuur heeft alle begrip voor de vaste periodes maar wil toch ook benadrukken 

dat dit een kostelijke zaak is voor de gemeente: 

Kost Detail € 

Loonkost chauffeurs Chiro Rijkevorsel: 
29,5 uren x € 18,82 
Chiro Sint-Jozef: 

23,5 uren x € 18,82 

997,46 

Kost vrachtwagen (taks, 
verzekering, benzine, 

afschrijfkost) 

Chiro Rijkevorsel: € 1.180 
Chiro Sint-Jozef: € 740 

1.920 

Kilometerheffing Chiro Rijkevorsel: € 222,72 
Chiro Sint-Jozef: € 86,64 

309,36 

TOTAAL 3.226,82 

  
Gebaseerd op: 

 Rit van lokaal  … Vervoersmiddel Aantal ritten 

Chiro Rijkevorsel Gemeentemagazijn Vrachtwagen 2 

Leke (kampplaats) Vrachtwagen 4 

 
Chiro Sint-Jozef 

Gemeentemagazijn Vrachtwagen 4 

Meeuwen-Gruitrode Vrachtwagen 3 
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(kampplaats) 

Nossegem (tenten) + 
kampplaats 

Bestelwagen 2 

 
8. Havencoop 

 ‘Een veilige plek voor jong experiment’ 

 Doel = ondersteuning van jongeren die ‘een idee’ hebben 

 Coaches in 18 verschillende jeugdhuizen (dichtste is Wollewei) 
 
9. Varia 

 Plussers: Joppe Goetschalckx is nieuwe verantwoordelijke voor werkgroep 
Toontaggetkunt. 

 JH De Wauwel: soms bezoek van personen met extreem rechtse opvattingen. Kan je 
hier iets aan doen en zo ja, wat?  contact met Wannes, zij hebben hier reeds 
expertise over. 

 Jong KVG gaat met z’n leden naar zee met de trein, maar is moeilijk om bagage mee te 
sleuren. Zij vragen of dit misschien door de gemeente kan worden gedaan. 

o Mailtje sturen naar de jeugddienst met meer info over vervoer (datum, uur, 
adres, hoeveelheid bagage, …). 

 
10. Volgende vergadering 

 Vrijdag 15 februari 2019 om 20.00 uur bij Chiro Sint-Jozef (achterkant bouw, 1e deur 
dichtst bij het voetbalplein. 

 
11. To do-lijstje 

Wie? Wat? (Tegen) wanneer? 

 

 

 

 

Chiro 
Rijkevorsel 

Deadlines UiT-databank voor den 2310 ophangen  

Werkgroep projectsubsidies (wedstrijd): namen 
geïnteresseerden om concept mee uit te werken mailen 

naar de jeugddienst 

6 januari 2019 

Vorming kwetsbaarheid: thema’s naar jeugddienst mailen 
die interessant zijn voor de vereniging 

6 januari 2019 

EHBO: namen geïnteresseerden mailen naar de jeugddienst 6 januari 2019 

Vorming brandveiligheid: namen geïnteresseerden mailen 
naar de jeugddienst 

6 januari 2019 

 

 

 

Chiro Sint-
Jozef 

Deadlines UiT-databank voor den 2310 ophangen  

Werkgroep projectsubsidies (wedstrijd): namen 
geïnteresseerden om concept mee uit te werken mailen 

naar de jeugddienst 

6 januari 2019 

Vorming kwetsbaarheid: thema’s naar jeugddienst mailen 
die interessant zijn voor de vereniging 

6 januari 2019 

EHBO: namen geïnteresseerden mailen naar de jeugddienst 6 januari 2019 

Vorming brandveiligheid: namen geïnteresseerden mailen 
naar de jeugddienst 

6 januari 2019 

 

 

JH De 
Wauwel 

Deadlines UiT-databank voor den 2310 ophangen  

Werkgroep projectsubsidies (wedstrijd): namen 
geïnteresseerden om concept mee uit te werken mailen 

naar de jeugddienst 

6 januari 2019 

Vorming kwetsbaarheid: thema’s naar jeugddienst mailen 
die interessant zijn voor de vereniging 

6 januari 2019 

EHBO: namen geïnteresseerden mailen naar de jeugddienst 6 januari 2019 

Vorming brandveiligheid: namen geïnteresseerden mailen 
naar de jeugddienst 

6 januari 2019 
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Jong KVG 

Flyer leiding doorsturen naar de jeugddienst  

Deadlines UiT-databank voor den 2310 ophangen  

Werkgroep projectsubsidies (wedstrijd): namen 
geïnteresseerden om concept mee uit te werken mailen 

naar de jeugddienst 

6 januari 2019 

Vorming kwetsbaarheid: thema’s naar jeugddienst mailen 
die interessant zijn voor de vereniging 

6 januari 2019 

EHBO: namen geïnteresseerden mailen naar de jeugddienst 6 januari 2019 

Vorming brandveiligheid: namen geïnteresseerden mailen 
naar de jeugddienst 

6 januari 2019 

Vervoer bagage: mailtje naar jeugddienst met meer info Zo snel mogelijk 

 

 

 

Plussers 

Deadlines UiT-databank voor den 2310 ophangen  

Werkgroep projectsubsidies (wedstrijd): namen 
geïnteresseerden om concept mee uit te werken mailen 

naar de jeugddienst 

6 januari 2019 

Vorming kwetsbaarheid: thema’s naar jeugddienst mailen 
die interessant zijn voor de vereniging 

6 januari 2019 

EHBO: namen geïnteresseerden mailen naar de jeugddienst 6 januari 2019 

Vorming brandveiligheid: namen geïnteresseerden mailen 
naar de jeugddienst 

6 januari 2019 

 

 

 

Move-It 
Rijkevorsel 

Werkgroep projectsubsidies (wedstrijd): namen 
geïnteresseerden om concept mee uit te werken mailen 

naar de jeugddienst 

6 januari 2019 

Vorming kwetsbaarheid: thema’s naar jeugddienst mailen 
die interessant zijn voor de vereniging 

6 januari 2019 

EHBO: namen geïnteresseerden mailen naar de jeugddienst 6 januari 2019 

Vorming brandveiligheid: namen geïnteresseerden mailen 
naar de jeugddienst 

6 januari 2019 

 

 

 

 

Jeugddienst 

Datum vernieuwde Toontaggetkunt mailen Zo snel mogelijk 

Uitnodiging vorming kwetsbaarheid (05/04/2019) mailen Februari  

Ijszak wegleggen bij de Plussers Voor 25/12 

Oordopjes bestellen Zo snel mogelijk 

Afspraken maken met La Perre Zo snel mogelijk 

Chiro Rijkevorsel: bandje gemachtigd opzichter (groot) 
bestellen 

Zo snel mogelijk 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Saar Van Den Broeck 
03 340 00 55 - jeugddienst@rijkevorsel.be  
 
 

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be

