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   VERSLAG JEUGDRAAD – 6 JANUARI 2017 

 

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

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

Hillen (Plussers), Karl Geens (schepen), Hans Fraeters (voorzitter), Lynn Robeyns 

(ondervoorzitter), Saar Van Den Broeck (jeugdfunctionaris) 

Verontschuldigd: JH De Wauwel, Jozib 
 

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 28 oktober 2016 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

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

CHIRO RIJKEVORSEL: 

 20-jarenplan opgemaakt voor hun lokalen (i.k.v. wijziging subsidiereglement) 

 In 2017 zal er weer een fuif worden georganiseerd om de kas te spekken. 

 Nieuwjaarsdrink (13/01) 

 Winterbarbecue 

 Leidingsweekend ter voorbereiding van hun kamp 

 Nieuwe verwarming 
CHIRO SINT-JOZEF: 

 Teerfeest gehad 

 Bezig aan de voorbereidingen voor Kanaalfuif 2017 = 20e editie!! 
JONG KVG: 

 Naar de kerstmarkt geweest 

 Voorbereidingen voor hun weekend aan zee 
PLUSSERS: 

 Op kamp geweest 

 Voorbereiding fuif 

 Veussels Kampioenschap Koffieschenken 
JH DE WAUWEL: 

 Winterwauwelvuur (07/01) 

 Ballenbal (04/02) 

 Op Wauwelweekend geweest 
 
3. Takenverdeling jeugdraad 

 Zie takenverdeling in bijlage 

 Jeugdraad heeft een Facebookgroep waarin de agenda’s, verslagen en herinneringen 

worden gepost. 

 In de mails wordt steeds een to do-lijstje gezet 

 Belangrijke zaken kunnen best gemaild worden naar jeugddienst@rijkevorsel.be i.p.v. 

persoonlijk e-mailadres of Messenger Saar. 

 

4. Duurzaam op kamp 

 Op www.opkamp.be/duurzaam-op-kamp staat tal van leuke ideeën om duurzaam (en 

dus goedkoper) op kamp te gaan.  

 

5. Verdeling subsidies jeugdwerk 2015-2016 

 Zie verdeling in bijlage 

 Jeugdraad geeft positief advies, maar kunnen nog t.e.m. 12/1/2017 opmerkingen 

doorsturen.  

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be
http://www.opkamp.be/duurzaam-op-kamp


Verslag ter goedkeuring op de vergadering van de jeugdraad van 24 maart 2017 

 

 2 

 De gemeente werkt samen met het OCMW om subsidies vrijetijdsparticipatie voor 

maatschappelijk kwetsbare personen te verdelen. Er wordt gevraagd of verenigingen 

hier mee promotie voor maken.  

 

6. Kampvervoer Plussers: evaluatie 

 Plussers: alles oké, wel puzzelen om alles mee te krijgen.  

 Technische dienst: alles oké, alleen langer gereden dan voorzien 

 

7. Kampvervoer 2017 

 Aanvragen ten laatste in februari binnen. 

 Chiro Rijkevorsel = OK, alleen nog datum van ophalen doorgeven 

 

8. Werkthema/vormingen 

 De jeugdraad vindt het een goed idee om de cursus EHBO + AED en gemachtigd 

opzichter geregeld te herhalen. De jeugddienst vraagt na bij het Rode Kruis en de 

politie of dit dit jaar nog mogelijk is. 

 Energiebesparing en maatschappelijke kwetsbaarheid: 1 thema-avond. 

 
9. Activiteiten 

a) Jeugdfuif 

 Zal doorgaan in najaar 2017 

 In maart wordt er samen gezeten met de werkgroep. 

b) Toontaggetkunt 

 Eerste vergadering op 14/01. 

 Wauwel organiseert ook een voorronde van Kamp Noord. Misschien moeten we hierbij 

aansluiten. 

 

10. Lokalenverhuur 

 Gehuurde lokalen steeds proper achterlaten uit respect voor de volgende huurder. 

 Indien er afspraken worden gemaakt met de volgende huurder  ook aan 

verhuur@rijkevorsel.be laten weten! 

 

11. Varia 

 Mardijck van Chiro Rijkevorsel kan ook gehuurd worden voor feestjes. 

 Handboogschietclub Sint-Sebastiaansgilde wil graag activiteiten aanbieden aan de jeugd 

van Rijkevorsel. indien interesse, kan je contact opnemen met Jef Scheyltjens. 

 JH De Wauwel was dit jaar niet open op oudjaar. Vanaf volgend jaar zal dit wel het 

geval zijn. 

 Het jeugdhuis is ook de plaats voor andere jeugdverenigingen! Jullie mogen dus gerust 

organiseren, tappen, … in de Wauwel! Chiro Rijkevorsel en de Plussers hebben dit al 

gedaan.  

 Bestuur van de Wauwel bestaat vooral uit jongens. Hoe kunnen we meisjes betrekken? 

 Werkingsbudget jeugdraad = +/- € 6.000. Wat kunnen we hier mee doen? 

 Bedanking Michiel: de jeugddienst haalt VVV-bonnen t.w.v. € 50. 

 Op de jeugddienst staan nog 2 KUBB-spellen.  

 
13. Volgende vergaderingen 

 24 maart 2017 om 19.30 uur bij Chiro Rijkevorsel 
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14. To do-lijstje 

Wie? Wat? (Tegen) wanneer? 

 

 

 

Chiro Rijkevorsel 

Subsidieverdeling nakijken en eventuele 

opmerkingen doorsturen 

13 januari 2017 

Navragen wie interesse heeft in vorming EHBO 

en gemachtigd opzichter 

1 februari 2017 

Navragen of vereniging ideeën heeft voor 

werkingsbudget jeugdraad 

24 maart 2017 

Aanvragen kampvervoer 2017 mailen Eind februari 2017 

Navragen of de jeugdraad op 24/03 bij jullie 

kan doorgaan 

1 maart 2017 

 

 

Chiro Sint-Jozef 

Subsidieverdeling nakijken en eventuele 

opmerkingen doorsturen 

13 januari 2017 

Navragen wie interesse heeft in vorming EHBO 

en gemachtigd opzichter 

1 februari 2017 

Navragen of vereniging ideeën heeft voor 

werkingsbudget jeugdraad 

24 maart 2017 

Aanvragen kampvervoer 2017 mailen Eind februari 2017 

 

 

Jong KVG 

Subsidieverdeling nakijken en eventuele 

opmerkingen doorsturen 

13 januari 2017 

Navragen wie interesse heeft in vorming EHBO 

en gemachtigd opzichter 

1 februari 2017 

Navragen of vereniging ideeën heeft voor 

werkingsbudget jeugdraad 

24 maart 2017 

 

 

Plussers 

Subsidieverdeling nakijken en eventuele 

opmerkingen doorsturen 

13 januari 2017 

Navragen wie interesse heeft in vorming EHBO 

en gemachtigd opzichter 

1 februari 2017 

Navragen of vereniging ideeën heeft voor 

werkingsbudget jeugdraad 

24 maart 2017 

 

 

JH De Wauwel 

Subsidieverdeling nakijken en eventuele 

opmerkingen doorsturen 

13 januari 2017 

Navragen wie interesse heeft in vorming EHBO 

en gemachtigd opzichter 

1 februari 2017 

Navragen of vereniging ideeën heeft voor 

werkingsbudget jeugdraad 

24 maart 2017 

 

 

Jozib 

Subsidieverdeling nakijken en eventuele 

opmerkingen doorsturen 

13 januari 2017 

Navragen wie interesse heeft in vorming EHBO 

en gemachtigd opzichter 

1 februari 2017 

Navragen of vereniging ideeën heeft voor 

werkingsbudget jeugdraad 

24 maart 2017 

 

 

Met vriendelijke groeten, 
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Saar Van Den Broeck 

03 340 00 35 - jeugddienst@rijkevorsel.be  

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be

