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   VERSLAG JEUGDRAAD – 15 FEBRUARI 2019 

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

 

 
1. Goedkeuring verslag jeugdraad 7 december 2018 
Het verslag wordt voorlopig goedgekeurd.  
 
2. Rondje: wat is er gaande in je vereniging? 
CHIRO RIJKEVORSEL: 

 17/11: Beerpong 

 16/12: tito’s op de kerstmarkt 

 Uitdelen tijdens nieuwjaarke zoete 

 Nieuwjaarsdrink aspi’s 

 Winterbarbecue 

 27/04: wafelverkoop 

 28/04: spaghettidag 

 04/05: carwash  

 Potgrondverkoop  
CHIRO SINT-JOZEF: 

 Appelverkoop 

 Kerstboomverbranding (aan de voetbal) 

 Uitdelen tijdens nieuwjaarke zoete 

 03/03: kindercarnaval 

 16/03: aspi-ski in de Cartouche 

 Mei: ijssalon  
JH DE WAUWEL: 

 Nieuwe bestuursleden zijn aangesteld 

 Winterwauwelvuur  veel jong onbekend volk 

 Ballenbal  veel jong onbekend volk 

 Camping Dallas 

 23/02: Kamp Noord  akoestische panelen lijken heel goed te werken, worden dan 
getest.  

 Vormingsweekend RADAR over evenementen (Formaat) 

 16/03: kroegentocht (langs de aspi-ski in Sint-Jozef) 

 23/04: tentfeestje  
PLUSSERS: 

 Op kamp in Overpelt tussen kerst en Nieuwjaar 

 Leidingsweekend 

 09/03: fuif @ de Wauwel 

 Paasvakantie: feest voor de ouders 

 Voorbereidingen 40-jarig bestaan (in 2020) 
 
3.Subsidies jeugdwerk 

 Bespreking subsidies 

 Opmerking Chiro Sint-Jozef omtrent herleiding bij vakantie-initiatieven: na nazicht 
blijkt Chiro Sint-Jozef gelijk te hebben. De nieuwe berekening wordt mee doorgestuurd 
met het verslag.  
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4. Activiteiten jeugdraad 
a) Project X 

 Vroegere Toontaggetkunt 

 Op 4 mei 2019 wordt er van 14.00 uur tot 17.00 uur een familiedag in en rond het 
jeugdlokaal georganiseerd. 

 Activiteiten en workshops: sociale media (Plussers), mocktails, karaoke, grime, Vlaamse 
kermis, springkastelen, optredens, terras 
 workshop stop motion is OK. 

 Wauwel sluit af met een feestje 

 Jeugdverenigingen moeten enkele helpers voorzien.  
b) Wedstrijd projectsubsidies 

 Idee is om zowel individuele als verenigde jongeren de kans te geven om zelf een 
activiteit uit te werken.  

 Voordeel is bottom-up: we gaan ook te weten komen wat de jongeren zelf willen.  

 Wedstrijdreglement wordt besproken en goedgekeurd 

 Timing: dossier indienen van oktober 2019 – januari 2020 

 Hans maakt nog een affiche op. 

 We zijn nog steeds op zoek naar een originele naam!  
c) EHBO: evaluatie 

 Was leuk! Fijne sfeer! 

 Was goed want je denkt vooraf dat je het allemaal wel weet, maar het bleek toch 
moeilijk te zijn. 

 De simulantjes die opeens kwamen opduiken waren absoluut een meerwaarde. 
d) Vorming brandveiligheid 

 Op zaterdagen 2 en 9 maart 2019 vanaf 10.00 uur gaan de vormingen door.  

 Locatie: misschien beter in jeugdverenigingslokalen dan in een gemeentelijk lokaal? 
o Er wordt voor gekozen om op 2 maart in het Plusserslokaal af te spreken en op 9 

maart in de lokalen van Chiro Rijkevorsel.  
 
5. Aankopen jeugdraad 
a) Oordopjes 

 De wegwerpoordopjes zijn er! 

 Op deze oordopjes staat reclame voor de samenaankoop gepersonaliseerde oordoppen 
o Veel reclame maken, want des te meer inschrijvingen, des te meer korting! 

 Mensen kunnen inschrijven tot eind september 

 Hans maakt affiche op. Idee is ‘Amai, m’n oren!’ 
 
6. Kampvervoer Plussers: evaluatie 

 Technische dienst:  
o Iets langer gereden dan gepland, maar is vooraf moeilijk in te schatten 
o Niet alle materialen waren ingeladen bij aankomst 
o Over het algemeen goed kampvervoer 

 Plussers: 
o De werkmannen zijn altijd 30 minuten voor het afgesproken uur op locatie 
o Ze stonden in Postel voor een brug waar geen zwaar vervoer over mag dus 

moesten ze rondrijden  misschien ligt dit aan de GPS?  
 
7. Arktos in Rijkevorsel 

 Er wordt een nieuwe analyse gedaan tijdens het voorjaar. De focus zal liggen op de 
wijken Dellenweg/Sparrenweg en Dijkbeemd/Waterdelt omdat hier de meeste jonge 
gezinnen wonen. 

 Tegen de zomer willen we de invulling van de samenwerking hebben uitgeschreven. 

 Indien er ook verenigingen zijn die baat hebben bij een samenwerking met Arktos, hulp 
van Arktos, dan mogen ze dit altijd doorgeven! 
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8. Interessante publicaties voor jeugdverenigingen 
De jeugddienst krijgt regelmatig interessante brochures e.d. opgestuurd. Indien verenigingen 
hier graag gebruik van maken, kan dit altijd. 
Voorbeelden van brochures: 

 Autisme in de jeugdbeweging 

 Autisme op kamp 

 Brandveiligheid: 
o Infobrochure 
o Logboek 
o Checklist 

 Inbraakpreventie 

 Preventieve maatregelen ter voorkoming van inbraak 

 Overeenkomsten 

 (Ver)bouwproces 

 Jeugdlokalen en de kerk 

 Verhuur van jeugdlokalen 

 Financiën 

 Verkeersveiligheid  

 Recepten om te werken rond armoede 

 Jeugdwerk voor allen: zelf aan de slag met kinderen en jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare situaties 

 Jeugdwerk voor allen: wijsboekje met pictogrammen (voor anderstaligen) 

 Aandacht in ’t kwadraat: in ‘probleembuurten’ werken met ‘probleemjongeren’ 

 Gender(en): over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren 

 Jeugdhuizen in Vlaanderen: een onderzoek bij jeugdhuizen, beroepskrachten, 
vrijwilligers en bezoekers 

 
9. Fiscale attesten jeugdkampen 2018 

 Voor alle deelnemers die jonger zijn dan 12 jaar 

 Chiro Sint-Jozef: digitaal 

 Chiro Rijkevorsel: digitaal + op papier 
 
10. Varia 

 Chiro Sint-Jozef vraagt of het mogelijk is om een richtingaanwijzer te voorzien aan de 
Vlimmersebaan zodat huurders van hun lokalen gemakkelijk de weg vinden 

o JH De Wauwel stelt dezelfde vraag 

 Chiro Sint-Jozef: hebben via KWB Sint-Jozef een sleutel van het Gemeenschapscentrum 
en vragen of ze gewoon gebruik mogen maken van de Kuiperij als deze vrij is. 
 steeds vooraf aanvragen bij de vrijetijdsdiensten!! De zaal is geregeld verhuurd in 
het weekend.  

 Chiro Sint-Jozef vraagt of de groendienst het plein achter de lokalen kan inzaaien. 

 JH De Wauwel wil graag permanent een decibelmeter (liefst eentje met een schermpje 
zodat iedereen kan zien hoe luid de muziek staat) in het jeugdhuis hangen, maar dit is 
nogal prijzig.  

o Bij de wijziging van het subsidiereglement jeugdwerk werd de kostenpost 
‘veiligheid’ toegevoegd onder infrastructuursubsidies om dergelijke zaken op te 
vangen. 

o Best eerst bij de andere verenigingen horen welke kosten zij willen inbrengen. 
Eventueel afspreken wie wanneer welke kosten maakt zodat je vereniging zo 
veel mogelijk subsidies kan terugtrekken.  

 Openbare verkoop tafels en stoelen: er wordt gevraagd of er nog verenigingen zijn die 
tafels en stoelen kan gebruiken. 

o Chiro Rijkevorsel en Chiro Sint-Jozef hebben eventueel interesse. 
o De jeugddienst stuurt zo snel mogelijk foto’s + meer info door. 

 
11. Volgende vergadering 

 Vrijdag 17 mei 2019 om 20.00 uur bij Chiro Rijkevorsel. 
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12. To do-lijstje 

Wie? Wat? (Tegen) wanneer? 

 

Chiro 
Rijkevorsel 

Nadenken over originele naam voor wedstrijd 
projectsubsidies 

17/05 

Binnen vereniging bespreken of jullie gebaat zijn met 
ondersteuning van Arktos 

17/05 

 

Chiro Sint-
Jozef 

Nadenken over originele naam voor wedstrijd 
projectsubsidies 

17/05 

Binnen vereniging bespreken of jullie gebaat zijn met 
ondersteuning van Arktos 

17/05 

 

JH De 
Wauwel 

Nadenken over originele naam voor wedstrijd 
projectsubsidies 

17/05 

Binnen vereniging bespreken of jullie gebaat zijn met 
ondersteuning van Arktos 

17/05 

 

Jong KVG 

Nadenken over originele naam voor wedstrijd 
projectsubsidies 

17/05 

Binnen vereniging bespreken of jullie gebaat zijn met 
ondersteuning van Arktos 

17/05 

 

Plussers 

Nadenken over originele naam voor wedstrijd 
projectsubsidies 

17/05 

Binnen vereniging bespreken of jullie gebaat zijn met 
ondersteuning van Arktos 

17/05 

Move-It 
Rijkevorsel 

Nadenken over originele naam voor wedstrijd 
projectsubsidies 

17/05 

 

Jeugddienst 

Nadenken over originele naam voor wedstrijd 
projectsubsidies 

17/05 

Navraag doen voor richtingwijzers Chiro Sint-Jozef en JH 
De Wauwel 

17/05 

Chiro Sint-Jozef: vragen aan groendienst om plein in te 
zaaien 

Zo snel mogelijk 

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