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   VERSLAG JEUGDRAAD – 24 MAART 2017 

 

Aanwezig: Berre Gorrens (Chiro Rijkevorsel), Eefje Brosens (Chiro Rijkevorsel), Sophie 

Versmissen (Chiro Sint-Jozef), Jasmien Leplae (Chiro Sint-Jozef), Loes Roelen (Plussers), Eva 

Hillen (Plussers), Flor Maegh (JH De Wauwel), Van Opstal Benn (JH De Wauwel), Karl Geens 

(schepen), Hans Fraeters (voorzitter), Lynn Robeyns (ondervoorzitter), Saar Van Den Broeck 

(jeugdfunctionaris) 

Verontschuldigd: Jozib, Jong KVG 
 

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 6 januari 2017 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

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

CHIRO RIJKEVORSEL: 

 Oezzelparty in Den Booze gehad 

 Doen mee met Halfvastenstoet als Grieken en Romeinen met +/- 70 personen 

 Plan = Chiro Open Air in 2018 (misschien al in 2017) 
CHIRO SINT-JOZEF: 

 Voorbereidingen Kanaalfuif 

 Uitstap naar de Molse Meren gedaan 

 Op 7 mei is het ijssalon 
PLUSSERS: 

 Geslaagde Plussersfuif in de Wauwel: sterkedrank schenken ging goed door de 
alcoholbandjes 

 Binnenkort houden ze hun feest 
JH DE WAUWEL: 

 Tentfeestje 

 Kamp Noord: veel nieuw volk 

 8 april: kroegentocht in 8 cafés van Rijkevorsel 
 
3. Hulp bij gemeentelijke activiteiten 

 Bij interesse: mailtje sturen naar jeugddienst@rijkevorsel.be  

 19 april: Buitenspeeldag op parking Doelenpad 

o Met de kindjes meespelen. 

 15 oktober (of misschien andere datum): Wandeling Trage Wegen 

o Kinderen krijgen een stempelkaart en kunnen op verschillende locaties een 

activiteit doen om een stempel te krijgen. Bij een volle kaart krijgen ze aan de 

molen een prijsje. 

o Wij zoeken helpers om de opdrachtjes te begeleiden 

o Misschien ook interessant om deel te nemen met de leden? 

 31 oktober: Lichttocht 

o Spoken  

 

4. Werkingsbudget jeugdraad 

 Jaarlijks krijgt de jeugdraad een werkingsbudget, waar tot op heden weinig mee werd 

gedaan. 

 Hebben al eens een KUBB-spel gekocht voor alle verenigingen. 

 Nieuwe ideeën: inrichting lokalen, uit eten, uitstap, ijskar laten passeren op alle 

jeugdverenigingen.  
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5. Vergoedingen jeugdraad 

 Voorzitter gaat weg: cadeau ter waarde van € 50 

 Andere situaties (geboorte, trouw, …): cadeau ter waarde van € 30 

 

6. Poortje Pik 

 Poortje Pik bestaat al sinds eeuwen, maar pas sinds 1945 in zijn huidige vorm. 

 Belangrijk dat deze traditie verder gezet kan worden, daarom vragen we om dit op een 

fatsoenlijke manier te doen: 

o Enkel materialen meenemen die los voor de voordeur staan 

o Alle materialen op het dorpsplein of het rond punt wegzetten 

o Geen vandalisme 

o Geen gevaarlijke situaties veroorzaken, bv.: 

 Geen deksels van rioolputjes nemen 

 Geen grote of zware materialen versleuren 

 

7. Wijzigingen subsidiereglement  

 Artikel 13: 

o Puntje 1: EHBO, gemachtigd opzichter en vormingen van Formaat worden 

toegevoegd 

o Puntje 2: voor het jeugdhuis geldt dat zij enkel kun kernbestuur doorgeven 

o Puntje 4: activiteiten voor kansengroepen eventueel omvormen naar een 

wedstrijd? Wordt nagevraagd tegen de volgende jeugdraad 

o Puntje 5: ook Facebookpagina 

o Puntje 7: dit tekstje wordt nog doorgestuurd 

 Hoofdstuk 3: subsidies voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren: 

o Valt weg omdat budget nu door OCMW wordt verdeeld 

o € 1.000 over 

 Hoofdstuk 5: cursusonkosten: 

o Voor individuele jongeren stijgt dit naar 50% met max. van € 50 

 Hoofdstuk 6: kampvervoer: 

o Prijs wordt verhoogd naar € 3 voor een vrachtwagen en € 1,75 voor 

bestelwagens 

 Hoofstuk 7: jeugdverenigingslokalen: 

o Brandveiligheid valt weg want is geen Vlaamse beleidsprioriteit meer en meeste 

lokalen zijn in orde. 

o + € 1.000 van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 

o ‘Veiligheid’ wordt toegevoegd (= diefstalpreventie, brandveiligheid, …). 

o Indien een vereniging grote kosten maakt, kan dit best worden besproken met 

de andere verenigingen zodat er geen verrassingen gebeuren met het verdelen 

van de jeugdwerksubsidies. 

 
8. Vormingen jeugdraad 

 Gemachtigd opzichter: lang geduurd voordat er contact was met de politie, maar nu 

mail gekregen voor vorming op 08/04 en 06/05. 

 EHBO: op 01/04 en 13/05 

o Plussers willen misschien nog deelnemers inschrijven, laten dit zo snel mogelijk 

weten. 

 
9. Activiteiten 

a) Jeugdfuif 
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 Zal doorgaan in najaar 2017 

 In april-mei wordt er samen gezeten met de werkgroep. 

b) Toontaggetkunt 14/05 

 Eerste vergadering op 14/01 gehad. 

 Wauwel organiseert een vrij podium op 13/05 

 Workshops: 

o Chiro Sint-Jozef: sleutelhangers  

o Plussers: Just Dance 

o Plussers: Jungle Speed 

o Chiro Rijkevorsel: ruige pleinspelen 

 

10. Varia 

 Verloting EHBO-koffer: Chiro Sint-Jozef wint 

 Er is weer een JoKa-kamp in het Prinsenhof (zie flyers).  

 Op 06/02 werden de eerste alcoholbandjes opgehaald door individuele jeugd. 

 Vrijetijdsparticipatie: zien jullie het zitten om met een afbetalingsplan te werken? 

 MOOOV filmfestival 

 Plussers: mogen ze een sticker (melkachtig) tegen de raam hangen zodat mensen niet 

binnen kunnen kijken?  

 
12. Volgende vergadering 

 Bij de Plussers 

 Zie Doodle 

 

13. To do-lijstje 

Wie? Wat? (Tegen) wanneer? 

 

 

 

Chiro Rijkevorsel 

Navragen of vereniging wil helpen op: 

 19/04: Buitenspeeldag 

 15/10 (?): Wandeling Trage Wegen 

 31/10: Lichttocht 

Zo snel mogelijk 

(zeker 

Buitenspeeldag) 

Nog eens nadenken over wat we kunnen doen 

met het werkingsbudget 

Volgende jeugdraad 

Doodle volgende jeugdraad invullen Zo snel mogelijk 

  

  

 

 

Chiro Sint-Jozef 

Navragen of vereniging wil helpen op: 

 19/04: Buitenspeeldag 

 15/10 (?): Wandeling Trage Wegen 

31/10: Lichttocht 

Zo snel mogelijk 

(zeker 

Buitenspeeldag) 

Nog eens nadenken over wat we kunnen doen 

met het werkingsbudget 

Volgende jeugdraad 

Doodle volgende jeugdraad invullen Zo snel mogelijk 

  

 

 

Navragen of vereniging wil helpen op: 

 19/04: Buitenspeeldag 

 15/10 (?): Wandeling Trage Wegen 

Zo snel mogelijk 

(zeker 

Buitenspeeldag) 
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Jong KVG 31/10: Lichttocht 

Nog eens nadenken over wat we kunnen doen 

met het werkingsbudget 

Volgende jeugdraad 

Doodle volgende jeugdraad invullen Zo snel mogelijk 

 

 

 

 

Plussers 

Navragen of vereniging wil helpen op: 

 19/04: Buitenspeeldag 

 15/10 (?): Wandeling Trage Wegen 

31/10: Lichttocht 

Zo snel mogelijk 

(zeker 

Buitenspeeldag) 

Nog eens nadenken over wat we kunnen doen 

met het werkingsbudget 

Volgende jeugdraad 

Laten weten of jullie nog deelnemers hebben 

voor EHBO 

Zo snel mogelijk 

Doodle volgende jeugdraad invullen Zo snel mogelijk 

 

 

JH De Wauwel 

Navragen of vereniging wil helpen op: 

 19/04: Buitenspeeldag 

 15/10 (?): Wandeling Trage Wegen 

31/10: Lichttocht 

Zo snel mogelijk 

(zeker 

Buitenspeeldag) 

Nog eens nadenken over wat we kunnen doen 

met het werkingsbudget 

Volgende jeugdraad 

Doodle volgende jeugdraad invullen Zo snel mogelijk 

 

 

Jozib 

Navragen of vereniging wil helpen op: 

 19/04: Buitenspeeldag 

 15/10 (?): Wandeling Trage Wegen 

31/10: Lichttocht 

Zo snel mogelijk 

(zeker 

Buitenspeeldag) 

Nog eens nadenken over wat we kunnen doen 

met het werkingsbudget 

Volgende jeugdraad 

Doodle volgende jeugdraad invullen Zo snel mogelijk 

 

 

Jeugddienst  

Prijzen ijskar opvragen Volgende jeugdraad 

Subsidiereglement aanpassen Zo snel mogelijk 

Aan schepencollege vragen of Plussers 

melkachtige blindering op de ramen mag 

plakken 

Zo snel mogelijk 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Saar Van Den Broeck 

03 340 00 35 - jeugddienst@rijkevorsel.be  
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