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   VERSLAG JEUGDRAAD – 19 FEBRUARI 2016 

 

Aanwezig: Valérie Buysen (Chiro Rijkevorsel), Heleen Leplae (Chiro Sint-Jozef), Michelle 

Lauryssen (Chiro Sint-Jozef), Hans Fraeters (JH De Wauwel), Diede Van Dun (JH De Wauwel), Bo 

Van Den Kinschot (Jong KVG), Jolien Balemans (Jong KVG), Pieter Smets (Jozib), Saar Van Den 

Broeck (jeugdfunctionaris) 

Verontschuldigd: Michiel Adriaensen (voorzitter), Lynn Robeyns (ondervoorzitter), Lore 

Robeyns (secretaris), Karl Geens (schepen) 

Afwezig: Plussers 
 

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 11 december 2015 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Rondje: wat is er gaande in je vereniging? 

JH DE WAUWEL: 

 Het wachten op het jeugdlokaal duurt te lang. Reeds 3 keer werd de datum verzet en 
nog steeds is er geen definitieve datum doorgegeven. Daarom vragen ze om een 

richtdatum te geven zodat ze kunnen starten met de opmaak van hun planning en het 
maken van afspraken met leveranciers e.d. 

 Kroegentocht 
CHIRO SINT-JOZEF: 

 Erkenning als jeugdverblijf voor 80 personen 

 Eventuele samenwerking met JH De Wauwel voor de stoet van ‘150 jaar Vaart’ 

 Carwash 

 Kindercarnaval achter de rug 
JONG KVG: 

 Film 

 Nieuwjaarsreceptie 

 Naar de cross 
CHIRO RIJKEVORSEL: 

 27/02: Around The World in den Booze 

 19/03: Oezzelparty (locatie nog niet gekend) 
JOZIB: 

 Samenscholingsweek achter de rug 

 Planning 2016-2017 opmaken 

 
3. Jeugdvereniging in den 2310 

 Bij speciale gelegenheden (winnen van een grote prijs, jubileum, leuke activiteit) is het 

steeds mogelijk om een artikel over je jeugdvereniging te plaatsen in den 2310. 

 Mag doorgemaild worden naar jeugddienst@rijkevorsel.be of 

communicatie@rijkevorsel.be.  

 

4. Promo activiteiten op Facebook jeugddienst 

 Wanneer de jeugdvereniging activiteiten organiseert, kan er mee promotie worden 

gemaakt via de Facebook van de jeugddienst. 

 Dit kan door mij (Saar Van Den Broeck) uit te nodigen op het evenement of door een 

mailtje te sturen naar jeugddienst@rijkevorsel.be met affiche/foto en wat meer 

informatie. 

 

5. Kampvervoer 2016 
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 Chiro Sint-Jozef heeft reeds een aanvraag gedaan. 

 Aanvraag Chiro Rijkevorsel moet ten laatste in april binnen zijn. 

 

6. Cursus gemachtigd opzichter 

 Op zaterdag 5 maart 2016 

 Chiro Sint-Jozef om 9.00 uur bij de politie in het centrum 

 Chiro Rijkevorsel om 10.30 uur bij de politie in het centrum 

 
7. Roefeldag in Rijkevorsel 

 De jeugddienst heeft gemaild naar ‘Ondernemend Rijkevorsel’ 

 Slechts 2 reacties gehad: Limburgse Broodjesbar + ’t Centrum wil hier graag aan 

meewerken, apotheker Lieckens vindt het een mooi initiatief maar geeft aan dat ze 

geen activiteiten kunnen aanbieden voor kinderen. 

 We kiezen er voor om de Roefeldag even te laten voor wat het is en dit misschien in de 

toekomst weer op te pakken. 

 

8. Toontaggetkunt: stand van zaken 

 De workshops liggen vast: cupcakes versieren, ruige pleinspelen, verfkladderij, 
levensgrote Jungle Speed. De materialen kunnen worden aangekocht. 

 Als randactiviteit zijn een springkasteel en de grote spelen van de Kinderclub voorzien. 

 Inschrijvingen voor het Vrij Podium beginnen stilaan binnen te komen. Er wordt 

gevraagd om het Vrij Podium al om 16.00 uur te starten i.p.v. om 16.30 uur zodat ook 
de jongste leden van de jeugdverenigingen hier nog iets van kunnen meepikken. 

 Er wordt gevraagd of alle jeugdverenigingen mee reclame willen maken voor het Vrij 
Podium en Toontaggetkunt. 

 Er kan gestart worden met het ronselen van helpers! Takenlijsten worden in maart 
doorgestuurd. 

 
9. Subsidies jeugdwerk 

 De verdeling werd goedgekeurd door de jeugdverenigingen en door het schepencollege. 

De bedragen mogen eind maart zeker op de rekening verwacht worden. 

 Opmerkingen over het subsidiereglement jeugdwerk? Stuur ze door voor eind maart 

2016! 

 
10. Varia 

 Buitenspeeldag: zijn er jeugdverenigingen die willen helpen? 

 Kamp Noord dj-editie: maak gerust mee reclame! 

 
11. Volgende vergaderingen 

 De vergadering van 18 maart gaat niet meer door. De volgende vergadering gaat dus 

door op vrijdag 22 april 2016 om 20.00 uur in de Roefel 

 De vergadering van 20 mei zal verzet worden. Een nieuwe datum wordt afgesproken 

tijdens de jeugdraad van 22 april. 
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12. To do-lijstje 

Wie? Wat? (Tegen) wanneer? 

Jeugddienst Datum doorsturen wanneer Plussers en JH De 

Wauwel in het jeugdlokaal kunnen 

Zo snel mogelijk 

 

Chiro Rijkevorsel 

Aanvraag kampvervoer 2016 Ten laatste april 2016 

Cursus gemachtigd opzichter 5 maart om 10.30 uur 

Chiro Sint-Jozef Cursus gemachtigd opzichter 5 maart om 9.00 uur 

 

Iedereen 

Promotie Toontaggetkunt en Vrij Podium Zo snel mogelijk! 

Helpers ronselen voor Toontaggetkunt Half maart 

Buitenspeeldag: wil jeugdvereniging komen 

helpen? 

Zo snel mogelijk 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Saar Van Den Broeck 

03 340 00 35 - jeugddienst@rijkevorsel.be  
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