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   VERSLAG JEUGDRAAD – 28 OKTOBER 2016 

 

Aanwezig: Berre Gorrens (Chiro Rijkevorsel), Seppe Pluym (Chiro Rijkevorsel), Sophie 

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

Zoë Van Dijck (Plussers), Eva Hillen (Plussers), Karl Geens (schepen), Michiel Adriaensen 

(voorzitter), Lynn Robeyns (ondervoorzitter), Lore Robeyns (secretaris), Saar Van Den Broeck 

(jeugdfunctionaris) 

Verontschuldigd: Jong KVG Noorderkempen, Jozib 
 

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 22 april 2016 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

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

CHIRO RIJKEVORSEL: 

 Startdag (met springkasteel + drankstandje) 

 Croque monqieurdag 

 Beerpong 

 130 leden + 20 keti’s en aspi’s 
JH DE WAUWEL: 

 Openingsweekend 24 september 

 Halloweenfuif 

 Beursfuif 

 Op weekend in november 
CHIRO SINT-JOZEF: 

 Startweekend  vraag om Ter land, ter vaart en in de lucht niet samen te plannen 

 Vraag om samen te zitten rond inbraakpreventie 
PLUSSERS: 

 Openingsweekend 

 Voorbereidingsweekend  
 
3. Reglement uitleen materialen 

 Foto trekken als er iets stuk is en direct melden via meldingsformulier op de website (e-

loket). 

 Diede hoort na hoe dit bij Coninckx gebeurd. 

 

4. Subsidiereglement jeugdwerk 

a) Stand van zaken dossiers 2015-2016 

 Er zijn niet direct vragen 

b) Wijziging reglement? 

 Er wordt een werkgroep opgestart om samen te zitten om de reglementswijzigingen te 

bespreken. 

 Beide Chiro’s moeten een lange termijnplanning opmaken voor het opmaken van hun 

gebouwen.  

 Ten laatste op 13/11 aan de jeugddienst namen doorgeven van de verantwoordelijken. 

 Plussers: Eva Hillen, Wauwel: Diede Van Dun 

 

5. Kampvervoer 2016: evaluatie 

 Loonkost technische dienst voor kampvervoer in de zomer = € 650. 

 Chiro Rijkevorsel had 2 containers gevraagd maar er maar 1 gekregen. 
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 Chiro Sint-Jozef: een vrachtwagen zonder container kwam hen ophalen op de 

kampplaats. 

 

6. Kampvervoer 2017 

 Aanvragen ten laatste in februari 2017 binnen! 

 

7. Werkthema/vormingen 

 Eventueel maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. 

 Wordt tijdens de volgende jeugdraad besproken. 

 
8. Activiteiten 

a) Dag van de jeugdbeweging: evaluatie 

 Meer eten voorzien 

 Er lag veel afval op de grond 

 Weinig leden van Rijkevorsel 

b) Jeugdfuif en Toontaggetkunt 

 Jeugdfuif: werkgroep wordt opgesteld, namen worden ten laatste 13/11 naar de 

jeugddienst gestuurd (Wauwel: Hans Fraeters) 

 Toontaggetkunt: werkgroep wordt opgesteld, namen worden ten laatste 13/11 naar de 

jeugddienst gestuurd (Plussers: Liese Vermeiren en Joppe Goetschalckx) 

 

12. Varia 

 Er komen vragen van andere verenigingen of ze onze alcoholbandjes mogen gebruiken. 

De jeugdraad wilt deze graag gratis schenken omdat dit het welzijn van de jeugd ten 

goede komt. 

 Wanneer je bingoavonden organiseert, moet je rekening houden met heel wat 

wetgeving. Neem dus best eerst contact op met de dienst vrije tijd. In de toekomst 

komt er ook een evenementenloket waardoor aanvragen makkelijker zullen worden. 

 De leden van de Chiro’s hebben tijdens hun kampen ontwerpen gemaakt voor een 

verkeersbord dat aan de Chiro’s geplaatst zal worden. In de Bavelstraat zal er ook een 

versmalling worden voorzien, op de Zuiderdijk komt een verkeerssluis met bloembakken 

en zone 30, in het Kruispad, van de Oostmalsesteenweg tot de Helhoekweg zal een 

parkeerverbod gelden. 

 Feest 23/10: wedstrijd met leuke foto’s, expo 

 Op 3/11 komt Sabam langs in het jeugdlokaal. Karl zal proberen om hier aanwezig te 

zijn. 

 Jozib zal na dit jaar hun werking stoppen 

 Er wordt gevraagd waarom het GAS-reglement werd uitgebreid. Dit komt enkel en 

alleen door overheveling van bevoegdheden. Diede neemt de volgende jeugdraad de 

cijfers van Rijkevorsel mee. 

 Chiro Sint-Jozef vraagt of het mogelijk is om vuilbakken te plaatsen. 

 Er wordt gevraagd wanneer de fietsenrekken aan het jeugdlokaal worden gezet. 

 
13. Volgende vergaderingen 

 6 januari 2017 om 19.30 uur  

 Bij één van de Chiro’s?  
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14. To do-lijstje 

Wie? Wat? (Tegen) wanneer? 

Chiro Rijkevorsel Navragen of we op 06/01 bij jullie kunnen 

vergaderen 

Zo snel mogelijk 

Chiro Sint-Jozef Navragen of we op 06/01 bij jullie kunnen 

vergaderen 

Zo snel mogelijk 

 

 

 

Iedereen 

Subsidiedossiers binnen brengen 10 november 

Verantwoordelijke werkgroep subsidiereglement 13 november 

Verantwoordelijke werkgroep Toontaggetkunt 13 november 

Verantwoordelijke werkgroep Jeugdfuif 13 november 

Diede Horen bij Coninckx hoe zij werken met hun 

uitleendienst 

Zo snel mogelijk 

 Cijfers GAS-boetes meenemen 6 januari 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Saar Van Den Broeck 

03 340 00 35 - jeugddienst@rijkevorsel.be  

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be

