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   VERSLAG JEUGDRAAD – 26 MEI 2017 

 

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

Versmissen (Chiro Sint-Jozef), Jasmien Leplae (Chiro Sint-Jozef), Zoë Van Dijck (Plussers), 

Vincent Lauryssen (Plussers), Diede Van Dun (JH De Wauwel), Benn Van Opstal (JH De Wauwel), 

Hans Fraeters (voorzitter), Saar Van Den Broeck (jeugdfunctionaris) 

Verontschuldigd: Jozib, Jong KVG, Karl Geens, Lore Robeyns, Lynn Robeyns 
 

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 24 maart 2017 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

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

CHIRO RIJKEVORSEL: 

 Zondag 28/05 spaghettidag van de Keti’s 

 Bezig met voorbereidingen van optredens op de vrijdagen in augustus 

 Gewestdag gehad 
CHIRO SINT-JOZEF: 

 Voorbereidingen Kanaalfuif 

 Op 7 mei was het ijssalon 
PLUSSERS: 

 Ledenfeest voor leden, ouders en oud-leiding  

 Nieuwe leiding is gekozen: er worden 5 personen vervangen 
JH DE WAUWEL: 

 Monopoly 

 Yes I Can: er was veel volk maar 2 van de 4 bandjes hebben de laatste week nog 
afgezegd. 

 Tijdens de zomer wordt het rustig, vooral terras openhouden. 

 Vanaf september vliegen ze er terug in. Zo zal er o.a. iets worden georganiseerd tijdens 
het laatste weekend van september om hun 1-jarige opening te vieren. 

 
3. Vrijetijdsgids  

 Het idee was om samen met het infoblad van juli-augustus 2017 een vrijetijdsgids uit te 
geven met hierin informatie over alle vrijetijdsactiviteiten in Rijkevorsel.  

 Slechts 30 % van de verenigingen heeft geantwoord op de oproep dus lijkt het niet 
nuttig om al een vrijetijdsgids uit te geven.  

 Deadline is eind juni. Als je vereniging niets heeft doorgegeven, verschijnt de 
vereniging ook niet in de vrijetijdsgids.  

 https://www.rijkevorsel.be/gegevens-verenigingen  
 
4. Zwerfvuilactie  

 Je kan je vereniging tot 8 juli inschrijven om deel te nemen aan de zwerfvuilactie 2017-
2018. 

 Meer info: https://www.rijkevorsel.be/bouwen-en-
wonen/leefomgeving/afval/zwerfvuil-en-sluikstort  

 
 
5. Hulp bij gemeentelijke activiteiten 

 Bij interesse: mailtje sturen naar jeugddienst@rijkevorsel.be  

 13 september: Buitenspeeldag op parking Doelenpad 

o Met de kindjes meespelen. 

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

https://www.rijkevorsel.be/gegevens-verenigingen
https://www.rijkevorsel.be/bouwen-en-wonen/leefomgeving/afval/zwerfvuil-en-sluikstort
https://www.rijkevorsel.be/bouwen-en-wonen/leefomgeving/afval/zwerfvuil-en-sluikstort
mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be
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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  

 

6. Werkingsbudget jeugdraad 

 De jeugddienst heeft prijzen opgevraagd van ijsbedrijven in de buurt. Joris IJs kwam er 
als goedkoopste/beste uit. Alle verenigingen sturen ten laatste 3 september een datum 
+ tijdstip door waarop ze de ijskar willen ontvangen.  

 Er wordt voorgesteld om EHBO-koffers aan te kopen voor alle verenigingen en de inhoud 
jaarlijks te vernieuwen. De jeugddienst gaat na wat er juist in een EHBO-koffer moet 
zitten en wat deze kost. Op vraag van de jeugdverenigingen wordt er sowieso al een 
ijszak, kompressen en een thermometer toegevoegd.  

 

7. Poortje Pik 

 Poortje Pik is weer duchtig gevierd dit jaar. Echter zijn er wel enkele voorvallen 
geweest waarbij de veiligheid serieus in het gevaar kwam. 

 Ideeën van de jeugdverenigingen: 
o Meer politie laten patrouilleren (zorgt ook voor extra spanning) 
o Vooraf communiceren dat er kleine GAS-boetes worden gegeven als je gepakt 

wordt (bv. € 10) maar grote GAS-boetes wanneer je de veiligheid in het gedrang 
brengt (bv. € 100).  

o Evenement maken en op een bepaald uur ergens afspreken zodat alle regels nog 
eens worden overlopen.  

 

8. Wijzigingen subsidiereglement  

 Aangepast subsidiereglement werd op 18/05 doorgestuurd. Jeugdverenigingen krijgen 

tot 28/05 de kans om opmerkingen door te sturen.  

 
9. Activiteiten 

a) Jeugdfuif 

 Zal doorgaan op 7 oktober 2017 van 20 uur tot 23.10 uur 

 In de Wauwel (muziek + foto’s) en het Plusserslokaal (lounge, infostandjes, …) 

 Drank wordt verkocht aan € 1 

 Voor 23.10 uur wordt er geen alcohol geschonken 

b) Toontaggetkunt 14/05: evaluatie 

 Het vrij podium en de activiteiten moeten terug worden samen gebracht  

 we gaan op zoek naar een verlengd weekend in april. 

 Tijdens Toontaggetkunt worden er vooral jeugdverenigingsactiviteiten aangeboden 

terwijl het concept is gestart vanuit het culturele 

 bij de eerste vergadering moet het concept opnieuw vastgelegd worden.  

c) Cursus gemachtigd opzichter 

 Gaat door op zaterdag 21/10 en zaterdag 18/11 van 10 uur tot 12 uur. 

 Begin september moeten de namen van de deelnemers worden doorgegeven.  

d) Cursus reanimatie en AED 

 Er is binnen de jeugdverenigingen nog veel interesse voor een cursus reanimatie + AED.  

 De jeugddienst vraagt meer info aan het Rode Kruis over hun eigen cursus of vraagt of 

het mogelijk is om een cursus voor de jeugdverenigingen in te richten.  
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10. Varia 

 De Wauwel organiseert een cursus boekhouden. Indien je vereniging interesse heeft, 

stuur een mailtje naar jhdewauwel@hotmail.com!  

 De Wauwel vraagt of het mogelijk is om het gras nog eens te snoeien aan de beek voor 

het jeugdhuis. 

 De Plussers geven aan dat er nog té vaak wordt geparkeerd in de straat, wat de 

veiligheid van hun leden niet ten goede komt. Er wordt gevraagd om extra controles uit 

te voeren.  

 In de wei tegenover het jeugdlokaal is een lage prikkeldraad gehangen. Aangezien er 

geen dieren in de wei staan, wordt er gevraagd of de boer deze kan vervangen door een 

gewone draad.  

 
12. Volgende vergadering 

 Begin september moeten de contactgegevens van de nieuwe 

jeugdraadverantwoordelijken aan de jeugddienst worden bezorgd.  

 Er wordt een doodle gestuurd om een datum te prikken. 

 

13. To do-lijstje 

Wie? Wat? (Tegen) wanneer? 

 

 

 

 

Chiro 

Rijkevorsel 

Gegevens voor vrijetijdsgids doorsturen 
(https://www.rijkevorsel.be/gegevens-verenigingen) 

30 juni 2017 

Laten weten of jullie willen helpen op Buitenspeeldag 

(13/09), wandeling Trage Wegen (15/10) of Lichttocht 

(31/10) 

Des te rapper, des te 

liever 

Datum + tijdstip in september doorsturen waarop de ijskar 

langs jullie vereniging mag passeren 

3 september 2017 

Namen deelnemers cursus gemachtigd opzichter doorsturen 3 september 2017 

Mailen naar jhdewauwel@hotmail.com als jullie willen 

meedoen met cursus boekhouden 

Zo snel mogelijk 

Contactgegevens nieuwe jeugdraadverantwoordelijken 

doorsturen 

3 september 2017 

 

 

 

 

 

Chiro Sint-

Jozef 

Gegevens voor vrijetijdsgids doorsturen 
(https://www.rijkevorsel.be/gegevens-verenigingen) 

30 juni 2017 

Laten weten of jullie willen helpen op Buitenspeeldag 

(13/09), wandeling Trage Wegen (15/10) of Lichttocht 

(31/10) 

Des te rapper, des te 

liever 

Datum + tijdstip in september doorsturen waarop de ijskar 

langs jullie vereniging mag passeren 

3 september 2017 

Namen deelnemers cursus gemachtigd opzichter doorsturen 3 september 2017 

Mailen naar jhdewauwel@hotmail.com als jullie willen 

meedoen met cursus boekhouden 

Zo snel mogelijk 

Contactgegevens nieuwe jeugdraadverantwoordelijken 

doorsturen 

3 september 2017 

 

 

 

 

Gegevens voor vrijetijdsgids doorsturen 
(https://www.rijkevorsel.be/gegevens-verenigingen) 

30 juni 2017 

Laten weten of jullie willen helpen op Buitenspeeldag 

(13/09), wandeling Trage Wegen (15/10) of Lichttocht 

(31/10) 

Des te rapper, des te 

liever 

mailto:jhdewauwel@hotmail.com
https://www.rijkevorsel.be/gegevens-verenigingen
mailto:jhdewauwel@hotmail.com
https://www.rijkevorsel.be/gegevens-verenigingen
mailto:jhdewauwel@hotmail.com
https://www.rijkevorsel.be/gegevens-verenigingen
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Jong KVG Datum + tijdstip in september doorsturen waarop de ijskar 

langs jullie vereniging mag passeren 

3 september 2017 

Namen deelnemers cursus gemachtigd opzichter doorsturen 3 september 2017 

Contactgegevens nieuwe jeugdraadverantwoordelijken 

doorsturen 

3 september 2017 

 

 

 

 

 

 

Plussers 

Gegevens voor vrijetijdsgids doorsturen 
(https://www.rijkevorsel.be/gegevens-verenigingen) 

30 juni 2017 

Mailen naar jhdewauwel@hotmail.com als jullie willen 

meedoen met cursus boekhouden 

Zo snel mogelijk 

Laten weten of jullie willen helpen op Buitenspeeldag 

(13/09), wandeling Trage Wegen (15/10) of Lichttocht 

(31/10) 

Des te rapper, des te 

liever 

Datum + tijdstip in september doorsturen waarop de ijskar 

langs jullie vereniging mag passeren 

3 september 2017 

Namen deelnemers cursus gemachtigd opzichter doorsturen 3 september 2017 

Mailen naar jhdewauwel@hotmail.com als jullie willen 

meedoen met cursus boekhouden 

Zo snel mogelijk 

Contactgegevens nieuwe jeugdraadverantwoordelijken 

doorsturen 

3 september 2017 

 

 

 

 

JH De 

Wauwel 

Gegevens voor vrijetijdsgids doorsturen 
(https://www.rijkevorsel.be/gegevens-verenigingen) 

30 juni 2017 

Laten weten of jullie willen helpen op Buitenspeeldag 

(13/09), wandeling Trage Wegen (15/10) of Lichttocht 

(31/10) 

Des te rapper, des te 

liever 

Datum + tijdstip in september doorsturen waarop de ijskar 

langs jullie vereniging mag passeren 

3 september 2017 

Namen deelnemers cursus gemachtigd opzichter doorsturen 3 september 2017 

Mailen wanneer cursus boekhouden doorgaat Zo snel mogelijk 

Contactgegevens nieuwe jeugdraadverantwoordelijken 

doorsturen 

3 september 2017 

 

 

 

 

 

Jozib 

Gegevens voor vrijetijdsgids doorsturen 
(https://www.rijkevorsel.be/gegevens-verenigingen) 

30 juni 2017 

Laten weten of jullie willen helpen op Buitenspeeldag 

(13/09), wandeling Trage Wegen (15/10) of Lichttocht 

(31/10) 

Des te rapper, des te 

liever 

Datum + tijdstip in september doorsturen waarop de ijskar 

langs jullie vereniging mag passeren 

3 september 2017 

Namen deelnemers cursus gemachtigd opzichter doorsturen 3 september 2017 

Mailen naar jhdewauwel@hotmail.com als jullie willen 

meedoen met cursus boekhouden 

Zo snel mogelijk 

Contactgegevens nieuwe jeugdraadverantwoordelijken 

doorsturen 

3 september 2017 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Saar Van Den Broeck 

https://www.rijkevorsel.be/gegevens-verenigingen
mailto:jhdewauwel@hotmail.com
mailto:jhdewauwel@hotmail.com
https://www.rijkevorsel.be/gegevens-verenigingen
https://www.rijkevorsel.be/gegevens-verenigingen
mailto:jhdewauwel@hotmail.com
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03 340 00 35 - jeugddienst@rijkevorsel.be  

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be

