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   VERSLAG JEUGDRAAD – 10 OKTOBER 2017 

 

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

Versmissen (Chiro Sint-Jozef), Liene Van Riel (Chiro Sint-Jozef), Zoë Van Dijck (Plussers), Lien 

Snoeijs (Plussers) Benn Van Opstal (JH De Wauwel), Van Den Kinschot Bo (Jong KVG), Van Den 

Kinschot Babs (Jong KVG), Hans Fraeters (voorzitter), Saar Van Den Broeck (jeugdfunctionaris) 

Verontschuldigd: Karl Geens, Lynn Robeyns 
 

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 26 mei 2017 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Takenverdeling  jeugdraad – dagelijks bestuur – jeugddienst  

 Zie document in bijlage hieronder 
 Focus dagelijks bestuur werkjaar 2017-2018: bekendheid bij individuele, niet-verenigde 

jeugd. 
 
3. Rondje: wat is er gaande in je vereniging? 

CHIRO RIJKEVORSEL: 

 Op kamp geweest 

 Chirock: eerste editie was een succes, volgend jaar beginnen ze vroeger met plannen. 

 Teerfeest  

 Ledenwerving: was groot succes 

 Zondag 8/10: croque monsieurdag  

 Kamp 2018 aan de zee?  
CHIRO SINT-JOZEF: 

 Op kamp geweest 

 Kanaalfuif + Vaartrock: was een succes – geluidsmeter werd goed gebruikt 

 4/11: teerfeest 
JH DE WAUWEL: 

 Ter land, ter vaart en in de lucht 

 1 jaar Wauwel: ’s nachts reed de boer zijn gras af  volgende keer misschien beter 
communiceren naar de buurt.  

 Zomerterras: was niet zo’n succes 

 Activiteiten reeds tot februari gepland: Kerstmarkt, Ballenbal, Oudjaar, 
Winterwauwelvuur  

JONG KVG: 

 1e activiteit in september (minigolf): nog nooit zo veel leden gehad  probleem is dat 
er veel leiding is gestopt. 

 Bedankingsfeest ouders  
PLUSSERS: 

 BBQ  voor de leiding  

 Jaarplanningsvergadering 

 Voorbereidingen kamp  
 
4. Activiteiten jeugdraad 

a) Jeugdfuif 

b) Cursus AED + reanimatie 

 Zaterdag 14/10 en zaterdag 21/10 van 13 uur tot 16 uur in Slaapzaal van het Klooster. 

c) Cursus gemachtigd opzichter 

 Zaterdag 21/10 van 9.50 uur tot 12 uur in politiekantoor Hoogstraten.  

d) Dag van de Jeugdbeweging (20/10) 
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 Er worden nog veel helpende handen vanuit de verenigingen gezocht!!  

 Er wordt gevraagd of elke vereniging zijn liedjes top 5 doorstuurt. 

e) IJskar langs de verenigingen 

 Kostprijs van alle ijsjes = € 701,99  

 Werd als positief ervaren, zowel door leden, leiding en ouders 

 Plussers: ijskar was 50 minuten te laat en kon ook niets laten weten  volgend jaar 

contactgegevens uitwisselen!!!  

!!! Ideeën voor het werkingsbudget zijn altijd welkom!!! 
!!! Bij vormingen worden in de toekomst de contactgegevens van de deelnemers doorgegeven 
zodat de jeugddienst rechtstreeks met hen contact kan opnemen.  
 
5. Evaluatie kampverver  

 Vanuit de verenigingen: geen opmerkingen, bedankt voor de propere container 

 Vanuit de technische dienst: Chiro Rijkevorsel belde met het vervoer terug om 13 uur al 
waar de technische dienst bleef, in de laatste mail hebben zij 15 uur gevraagd.  

 Er wordt nogmaals gevraagd om het kampvervoer zo weinig mogelijk in weekends en op 
feestdagen te plannen! 

 
6. Aanvraagdossier Jeugdgemeente van Vlaanderen 2018 

 Voor de tweede keer een dossier ingevuld maar niet gewonnen. Toch blijkt uit het 
dossier dat er in ons dorp veel gedaan wordt voor en door jongeren.  

 Alle jeugdverenigingen worden uitgenodigd op de praktijkmarkt van 22/10. 
Verenigingen geven aan dat dit een heel slechte moment is omdat ze dan werking 
hebben.  

 
7. Hulp bij gemeentelijke activiteiten 

 Bij interesse: mailtje sturen naar jeugddienst@rijkevorsel.be  

 15 oktober: 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  eventueel ook oudste 

leden vragen?  

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

 31 oktober: Lichttocht 

o Spoken  

 

8. Subsidieaanvragen jeugdwerk 2016-2017 

 De dossiers werden begin september verstuurd. 

 Bij problemen, vragen, opmerkingen, … kan je altijd terecht bij de jeugddienst! 
 

9. EHBO-koffer 

 Kostprijs per koffer is € 103,84. 

 Bespreking inhoud EHBO-koffer 

 !!! Steriele kompressen vervallen maar kunnen nadien gebruikt worden als gewone niet-

steriele kompressen 

 Er worden nog blauwe horeca-plakkers aangekocht. 

 Tijdens de jeugdraad van 8/12 wordt er nagevraagd of er bepaalde zaken al op zijn en 

bekijken we of er ergens een voorraad van moet worden ingeslagen.  
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10. Varia 

 Jeugdlokaal:  
o Begin september werden hun lokalen gepoetst, terwijl de verenigingen net 

voordien zelf hadden gepoetst. Er wordt gevraagd om in de toekomst te laten 
weten wanneer de poetsvrouwen komen. 

o De deuren van de lokalen worden niet altijd op slot gedaan. Er wordt aan de 
gebruikers gevraagd om de deuren steeds te sluiten.  

 Chiro Sint-Jozef: bordje hangen wanneer mobiele camera’s zijn opgesteld is niet nodig 
want deze hangen al op alle toegangswegen naar Rijkevorsel. 

 Ter land, ter vaart en in de lucht wordt in 2018 een weekend vroeger georganiseerd 
zodat ze niet in het vaarwater van de Kanaalfuif te komen. 

 De startdag van Chiro Rijkevorsel wordt in 2018 een weekend vroeger gepland om niet 
in het vaarwater van opendeur brandweer te komen. 

  

 
12. Volgende vergadering 

 Vrijdag 8 december 2017 (bij de Plussers?) 

 Vrijdag 9 februari 2017 – nieuwjaarsdrink (bij de Wauwel?) 

 

13. To do-lijstje 

Wie? Wat? (Tegen) wanneer? 

 

Chiro 

Rijkevorsel 

DVDJ: helpers zoeken + namen en e-mail doorgeven Zo snel mogelijk 

DVDJ: muziek top 5 doorsturen  17/10 

Helpers zoeken voor wandeling Trage Wegen 15/10 Zo snel mogelijk 

Nakijken of er al materialen van de EHBO-koffer op zijn 8/12 

 

 

Chiro Sint-

Jozef 

DVDJ: helpers zoeken + namen en e-mail doorgeven Zo snel mogelijk 

DVDJ: muziek top 5 doorsturen  17/10 

Helpers zoeken voor wandeling Trage Wegen 15/10 Zo snel mogelijk 

Helpers zoeken om te spoken op de Lichttocht Zo snel mogelijk 

Nakijken of er al materialen van de EHBO-koffer op zijn 8/12 

 

 

JH De 

Wauwel 

DVDJ: helpers zoeken + namen en e-mail doorgeven Zo snel mogelijk 

DVDJ: muziek top 5 doorsturen  17/10 

Helpers zoeken voor wandeling Trage Wegen 15/10 Zo snel mogelijk 

Nakijken of er al materialen van de EHBO-koffer op zijn 8/12 

Navragen of jeugdraad 9/2 (nieuwjaarsdrink) in jullie 

lokalen kan doorgaan 

Zo snel mogelijk 

 

 

Jong KVG 

DVDJ: helpers zoeken + namen en e-mail doorgeven Zo snel mogelijk 

DVDJ: muziek top 5 doorsturen  17/10 

Helpers zoeken voor wandeling Trage Wegen 15/10 Zo snel mogelijk 

Nakijken of er al materialen van de EHBO-koffer op zijn 8/12 

 

 

Plussers 

DVDJ: helpers zoeken + namen en e-mail doorgeven Zo snel mogelijk 

DVDJ: muziek top 5 doorsturen  17/10 

Helpers zoeken voor wandeling Trage Wegen 15/10 Zo snel mogelijk 
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Nakijken of er al materialen van de EHBO-koffer op zijn 8/12 

Navragen of jeugdraad 8/12 in jullie lokalen kan doorgaan Zo snel mogelijk 

Jeugddienst Blauwe horeca-plakkers kopen voor EHBO-koffer 8/12  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Saar Van Den Broeck 

03 340 00 35 - jeugddienst@rijkevorsel.be  

 

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be


Verslag ter goedkeuring op de vergadering van de jeugdraad van 8 december 2017 

 

 5 

Jeugdraad Rijkevorsel – takenverdeling   
 
 
 

Jeugdraad  

 Informatie vanuit de jeugdraad overbrengen naar de jeugdvereniging  

 Facebookgroep voor alle jeugdraadverantwoordelijken (minstens 1 lid van de 
vereniging moet lid worden) + andere geïnteresseerden (bv. volwassen begeleiders, 
voorzitters, …). Hierin verschijnen de agenda’s + de verslagen van de jeugdraad. 

 Agenda’s worden op de Facebookpagina geplaatst. 

 In de mails wordt een to do-lijstje per vereniging gezet. 

 Vaste jeugdraadverantwoordelijken aanstellen zodat steeds dezelfde personen 
aanwezig zijn. 

 Beleidsvorming/inspraak en participatie 

 Thema’s die leven binnen de jeugdvereniging doorgeven aan de jeugdraad. 

 Deelname aan thematafels/jeugdcafés. 

 Jeugdraad bekend maken bij de jeugd van Rijkevorsel (Jeugdfuif, Toontaggetkunt, …) 
 

Dagelijks bestuur  
= orgaan tussen de jeugdvereniging en het gemeentebestuur 

 Coördinatie van de jeugdraad 

 Voorbereiden van de agenda’s 

 Voorbereiden van de thematafels 

 Ondersteuning jeugdraad 

 Tips & tricks 

 Ervaringen delen 

 Aanspreekpunt/gezicht van de jeugdraad 

 Langsgaan op vergadering van elke jeugdvereniging om zich bekend te maken + taken 
te overlopen. 

 

Jeugddienst  

 Doorgeven van beleidsmatige informatie 

 Ondersteuning op alle vlakken! 

 Heeft de jeugdvereniging vragen over …? Spreek dan ons dagelijks bestuur aan of 
spring gerust even binnen bij de jeugddienst! 

 Alcoholverbruik binnen de vereniging 
 Seksualiteit 
 Pesten binnen de vereniging  
 Het oprichten van een kampplaats 
 Wetgeving 
 Leiding 
 Omgaan met de buren 
 Omgaan met de gemeente 
 Omgaan met sterftegevallen  
 Kampvervoer 
 Subsidies jeugdwerk 

 Heeft de individuele jeugd vragen over …? Spreek dan ons dagelijks bestuur aan of 
spring gerust even binnen bij de jeugddienst! 

 Subsidies cursusonkosten animator 
 Subsidies projectwerkingen 
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 Alcoholbandjes bij organisatie fuiven op grondgebied Rijkevorsel 
 …… 

 


