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   VERSLAG JEUGDRAAD – 17 MEI 2019 

 
Aanwezig: Seppe Pluym (Chiro Rijkevorsel), Johan Sysmans (Chiro Rijkevorsel), Liam 
Adriaensen (Chiro Rijkevorsel), Marnic Nooyens (Chiro Sint-Jozef), Fleur Van den Eynde (Chiro 
Sint-Jozef), Wout Vermeiren (Plussers), Sara Vermeiren (Plussers), Benn Van Opstal (JH De 
Wauwel) Vincent Lauryssen (JH De Wauwel), Heleen Leplae (Jong KVG),  Hans Fraeters 
(voorzitter), Zoë Van Dijck (dagelijks bestuur), Lore Robeyns (dagelijks bestuur), Saar Van Den 
Broeck (jeugdfunctionaris) 
Verontschuldigd: Schuermans Wannes (Move-It), Nathalie Cuylaerts (schepen van jeugd) 

 

 
1. Goedkeuring verslag jeugdraad 15 februari 2019 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
2. Rondje: wat is er gaande in je vereniging? 
CHIRO RIJKEVORSEL: 

 04/05: carwash + aspifuif 

 Wafelverkoop 

 Voorbereidingskamp voor de kleintjes 

 Potgrondverkoop 

 30/06: daguitstap De Mosten (Chiro Sint-Jozef is daar dan ook) 

 Kamp 

 2, 9, 16 augustus: Chirock  
CHIRO SINT-JOZEF: 

 Ijssalon: veel volk gezien 

 (Buitenlands) kamp 

 13 + 14/09: Vaartrock en Kanaalfuif 
JONG KVG: 

 Helpen op de boerderij 

 Op weekend naar de zee 

 Themadag Antwerpen: brandweer, musea, …  
JH DE WAUWEL: 

 Verschillende feestjes: tentfeestje, Kampioenenfuif, Wauwel on the Rocks, Totaal 
uitverkoopfeestje 

 Zomer: vaak opendoen, maar ook vaak samen naar andere feestjes gaan (omdat het 
jeugdhuis niet kan concurreren en omdat ze andere verenigingen willen steunen) 

 September 2019: 3 jaar JH De Wauwel 

 08/09?: Ter land, ter vaart en in de lucht 
PLUSSERS: 

 Plussersfeest voor familie en vrienden 

 Plussersfuif 

 Daguitstap Brussel: natuurhistorisch museum + spel 

 Slotdag in de Lilse Bergen 
 
3.Subsidies jeugdwerk 

 Subsidies voor alle verenigingen zijn gestegen met 25 %  voordien kregen we voor 
subsidies jeugdwerk € 41 300, nu is dit € 51 625 

 De jeugdraad stelt voor om niet alle subsidieposten met 25 % te doen stijgen, maar 
kiezen voor volgende posten: 

o Vakantie-initiatieven: ook kampplaatsen en huur van tenten terugbetalen 
 De jeugdverenigingen sturen zo snel mogelijk door wat de kosten van 

kampplaats en huur tenten was de voorbije 3 jaren zodat de jeugddienst 
kan berekenen welk budget hier naar kan gaan. 

 De kampplaatsen voor personen met een beperking zijn duurder, dus 
wordt er voorgesteld om voor hen de subsidie procentueel te verhogen.  
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o De overschot komt onder de post ‘infrastructuur – veiligheid’. Deze post wordt 
gespecifieerd a.d.h.v. volgende veiligheidszaken: gezondheid, diefstal, 
brandveiligheid, veiligheid van de doelgroep.  

 Het subsidiereglement jeugdwerk wordt mee doorgestuurd. Indien er nog opmerkingen 
zijn over bovenstaand voorstel, mogen deze doorgestuurd worden voor 11 juni 2019!  

 
4. Fuifbussen provincie Antwerpen 

 Sinds dit jaar worden de fuifbussen van de provincie afgeschaft, daarom vraagt 
gemeente Wuustwezel of wij (Hoogstraten en Rijkevorsel) willen instappen in het 
feestkonvooi. Dit houdt het volgende in: 

o Er worden bussen ingelegd voor fuiven waar meer dan 500 personen worden 
verwacht.  

o De gemeente waar de fuif doorgaat, staat in voor de kosten van de bus, de 
ticketverkoop, de planning van de busuren, de opstapplaatsen 

o De verenigingen staan in voor busbegeleiding en eventuele kosten aan de bus.  
o Fuiven Hoogstraten en Wuustwezel: Beachweekend, Squadra, Frisco in den disco 

 Kanaalfuif Chiro Sint-Jozef: in 2018 hebben ze geen busvervoer vanuit de provincie 
meer aangevraagd omdat er altijd wel iets was, zij vragen nog eens na bij de leiding 
wat zij hiervan denken.  

 Opmerkingen verenigingen: 
o De bussen zit altijd overvol 
o Soms komen bussen niet opdagen 
o Wel veilig, zeker voor jonge jongeren die geen auto hebben 

 De verenigingen horen rond bij hun leden of hier gebruik van gemaakt zou worden.  
 
5. Zwerfvuilrapen verenigingen 

 Inschrijven kan tot 7 juli 2019 via guy.van.ammel@rijkevorsel.be  

 Meer info vind je op www.rijkevorsel.be/zwerfvuil   
 
6. UBO-register voor vzw’s  

 De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de 
“Wet”) voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in 
België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; 
hierna het “UBO-register”). De Wet voorziet aldus in de verplichting (1) voor 
vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en 
actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden 
en (2) voor bestuurders om binnen de maand gegevens over de uiteindelijke 
begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen. 
 Vzw’s moeten voor 30/09/2019 informatie doorgeven over hun uiteindelijke 
begunstigden (om witwaspraktijken tegen te gaan).  

 Info gevraagd bij Bataljong maar nog geen antwoord ontvangen.  

 Alle info via https://financien.belgium.be/nl/ubo-register   

 Opmerking jeugdraad: als vzw staan de verantwoordelijken ook in de statuten, die door 
iedereen geraadpleegd kunnen worden via het Staatsblad.  

 
7. Activiteiten jeugdraad 
2019 
a) Project X: evaluatie  

 Slecht weer, dus weinig volk 

 Concept was leuk, de deelnemers waren allemaal tevreden 

 Vooral kleuters en lagere schoolkinderen  hoe kunnen we tieners aanspreken?  
o Dit jaar probeerden we dit met mocktails maken en workshop stopmotion 
o Voorstel JH De Wauwel: tapcursus met bier 0,0% 
o Jeugdverenigingen leggen tegen volgende editie volgende vraag voor aan de 12- 

tot 18-jarigen: wanneer zouden jullie wel komen (max. budget is € 400)  

 Activiteiten laten doorvloeien op elkaar (workshops eindigden om 17.00 uur, vrij 
podium startte om 20.00 uur)  

mailto:guy.van.ammel@rijkevorsel.be
http://www.rijkevorsel.be/zwerfvuil
https://financien.belgium.be/nl/ubo-register
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 Er waren weinig helpers, volgende keer shiftlijsten per uur maken die verenigingen 
vooraf moeten invullen  ook oud-leiding, oudste leden, … mogen komen helpen!  

b) Vorming omtrent brandveiligheid 

 Vorming was nuttig en werd goed gegeven 

 Oefenen in de praktijk zou leuk en nuttig zijn  
o Jeugddienst heeft contact gehad met HVZ Taxandria maar heeft nog geen 

definitief antwoord ontvangen. 
o Hans en Vincent geven aan dat ze dergelijke vorming via het werk hebben gehad 

en vragen na via welke organisatie dit werd geregeld 
c) Mijn vereniging is er voor iedereen 

 Plussers gaven aan dat ze niet zijn geweest omdat voor hen de vorming omtrent GDPR 
was tegengevallen omdat verenigingen steeds dezelfde vragen stelden.  

2020 

 Data Jeugdfuif en Project X 2020: 
o Data activiteiten scholen + vormsels: 

 26/04: vormsel centrum 
 09/05: schoolfeest Sint-Lucia 
 17/05: 1e communie centrum 
 23/05: vormsel Sint-Jozef 
 30/05: schoolfeest Wegwijzer + 1e communie Sint-Jozef 

o De jeugdverenigingen bekijken tegen de volgende jeugdraad wanneer hun vaste 
activiteiten staan gepland 

 Extra activiteiten: 
o Reanimatie + EHBO 
o Cursus grime 
o Gemachtigd opzichter 
o Praktische vorming brandveiligheid 

 
8. Aankopen jeugdraad: oordopjes 

 Je kan gratis wegwerpoordopjes ophalen bij de jeugddienst voor evenementen die 
doorgaan op grondgebied Rijkevorsel!  

 Er wordt aan de jeugdverenigingen gevraagd om de affiche voor de wegwerpoordopjes 
+ de samenaankoop gepersonaliseerde oordoppen mee te verspreiden via hun sociale 
media en via de leden 

 Momenteel zijn er al 14 inschrijvingen voor de gepersonaliseerde oordoppen, vanaf 100 
personen krijgen we 15 % korting via LaPerre!  

 Naast deze korting kan je bij sommige mutualiteiten ook nog een gedeeltelijke 
terugbetaling krijgen!  

 
9. Activiteiten lokaal bestuur 

 Buitenspeeldag 2.0 (18/09/2019) 
o Op woensdag 18 september 2019 van 14.00 uur tot 16.00 uur gaat 

Buitenspeeldag 2.0 door aan wzc ’t Prinsenhof  bewoners Prinsenhof en Den 
Brem zijn ook uitgenodigd 

o Wij zijn nog op zoek naar helpers voor die dag  mogen ook oud-leden, oudste 
leden, … zijn! 

 
10. Arktos in Rijkevorsel 

 Er wordt een nieuwe analyse gedaan tijdens het voorjaar. De focus zal liggen op de 
wijken Dellenweg/Sparrenweg en Dijkbeemd/Waterdelt omdat hier de meeste jonge 
gezinnen wonen. 

 Tegen de zomer willen we de invulling van de samenwerking hebben uitgeschreven. 

 Indien er ook verenigingen zijn die baat hebben bij een samenwerking met Arktos, hulp 
van Arktos, dan mogen ze dit altijd doorgeven! 

o Verenigingen geven aan dat ze hier steeds oog voor hebben maar dat armoede 
moeilijk detecteerbaar is.  

o Jeugdverenigingen geven aan dat ze soms wel problemen hebben met 
alcoholgebruik van -16-jarigen.  
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11. Varia 

 Op kamp met de trein (vraag Wuustwezel): Chiro wil een internationale groepsreis doen 
en met meer dan 100 leden vanuit station Noorderkempen te vertrekken. Aangezien het 
over een internationale reis gaat, is dit blijkbaar niet mogelijk. Indien meerdere 
verenigingen met dit probleem te maken krijgen, lijkt het aangewezen dat de 
jeugddiensten eens samen zitten met NMBS en NS om afspraken te maken. 

o Dienst Internationale Activiteiten van Chiro Vlaanderen of JEKA regelt 
internationale kampen van begin tot einde.  

o Jong KVG gaf aan dat ze voor hun weekendje naar zee ook geen groepsreis 
konden aanvragen omdat ze op een internationale trein stapten  was op zich 
geen probleem.  

 UiT-agenda: 
o Als je wilt dat je activiteiten in het infoblad en op de TV-schermen komen, dien 

je deze in de UiT-databank in te voeren voor de deadlines: 

Infoblad van … 2019 Deadline UiT-databank 

Juli-augustus  Donderdag 6 juni 

September  Vrijdag 2 augustus 

Oktober  Dinsdag 3 september 

November  Vrijdag 4 oktober 

December  Dinsdag 5 november 

o Handleiding UiT-databank vind je terug in bijlage van de mail!  

 Chiro Rijkevorsel en Chiro Sint-Jozef vragen of ze nog een lijst met EHBO-spullen voor 
hun kamp mogen doorsturen  geen probleem, liefst zo snel mogelijk doorgeven 

 Chiro Rijkevorsel vraagt of het mogelijk is om met het werkingsbudget van de 
jeugdraad een grote parachute aan te kopen.  

o Andere verenigingen hebben hier misschien niets aan? 
o De jeugddienst kijkt na wat de kostprijs van een grote parachute is. Indien dit 

in het budget past, kunnen de andere verenigingen voor hetzelfde budget 
spelmateriaal aankopen. 

 Chiro Sint-Jozef vraagt of het mogelijk is om bij het kampvervoer ook vervoer van 
fietsen te voorzien  zo snel mogelijk mailtje sturen naar de jeugddienst met meer 
details (hoeveel fietsen, vertrek, ophalen, …). 

 Lore Robeyns laat weten dat ze na dit werkjaar afscheid zal nemen als lid van het 
dagelijks bestuur.  

 
12. Volgende vergadering 

 Vrijdag 5 juli 2019 om 20.00 uur bij de Plussers, nadien drankje bij de Wauwel. 
 
13. To do-lijstje 

Wie? Wat? (Tegen) 
wanneer? 

 

 

 

 

 

Chiro 
Rijkevorsel 

Kostprijs kampplaats + huur tenten van de laatste 3 jaren 
doorsturen naar de jeugddienst 

Zo snel mogelijk 

Opmerkingen wijziging subsidiereglement doorsturen Voor 11 juni 2019 

Navragen binnen vereniging of jongeren gebruik zouden maken 
van fuifbussen 

Zo snel mogelijk 

Navragen bij 12- tot 18-jarigen wanneer zij wel naar Project X 
zou komen (max. budget is € 400) 

Najaar 2019 

Data vaste activiteiten 2020 doorsturen/meenemen naar 
jeugdraad 

05/07 

Binnen vereniging navragen welke vormingen zij in 2020 willen 
volgen 

05/07 

Promo oordoppen verspreiden via sociale media, … Zo snel mogelijk 

Helpers Buitenspeeldag 2.0 mobiliseren 05/07 

Iets laten weten als jullie ondersteuning door Arktos kunnen 
gebruiken 
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Lijst met EHBO-materialen doorsturen voor kamp Zo snel mogelijk 

 

 

 

 

 

 

 

Chiro Sint-
Jozef 

Kostprijs kampplaats + huur tenten van de laatste 3 jaren 
doorsturen naar de jeugddienst 

Zo snel mogelijk 

Opmerkingen wijziging subsidiereglement doorsturen Voor 11 juni 2019 

Navragen binnen vereniging of jongeren gebruik zouden maken 
van fuifbussen 

Zo snel mogelijk 

Navragen wat leiding denkt over fuifbussen in kader van 
Kanaalfuif 

Zo snel mogelijk 

Navragen bij 12- tot 18-jarigen wanneer zij wel naar Project X 
zou komen (max. budget is € 400) 

Najaar 2019 

Data vaste activiteiten 2020 doorsturen/meenemen naar 
jeugdraad 

05/07 

Binnen vereniging navragen welke vormingen zij in 2020 willen 
volgen 

05/07 

Promo oordoppen verspreiden via sociale media, … Zo snel mogelijk 

Helpers Buitenspeeldag 2.0 mobiliseren 05/07 

Iets laten weten als jullie ondersteuning door Arktos kunnen 
gebruiken 

 

Lijst met EHBO-materialen doorsturen voor kamp Zo snel mogelijk 

Aanvraag vervoer fietsen voor kamp doorgeven Zo snel mogelijk 

 

 

 

 

 

 

JH De 
Wauwel 

Kostprijs kampplaats + huur tenten van de laatste 3 jaren 
doorsturen naar de jeugddienst 

Zo snel mogelijk 

Opmerkingen wijziging subsidiereglement doorsturen Voor 11 juni 2019 

Navragen binnen vereniging of jongeren gebruik zouden maken 
van fuifbussen 

Zo snel mogelijk 

Navragen bij 12- tot 18-jarigen wanneer zij wel naar Project X 
zou komen (max. budget is € 400) 

Najaar 2019 

Vincent: laten weten welke organisatie de praktische vorming 
brandveiligheid op het werk heeft gegeven 

05/07 

Data vaste activiteiten 2020 doorsturen/meenemen naar 
jeugdraad 

05/07 

Binnen vereniging navragen welke vormingen zij in 2020 willen 
volgen 

05/07 

Promo oordoppen verspreiden via sociale media, … Zo snel mogelijk 

Helpers Buitenspeeldag 2.0 mobiliseren 05/07 

Iets laten weten als jullie ondersteuning door Arktos kunnen 
gebruiken 

 

 

 

 

 

 

 

Jong KVG 

Kostprijs kampplaats + huur tenten van de laatste 3 jaren 
doorsturen naar de jeugddienst 

Zo snel mogelijk 

Opmerkingen wijziging subsidiereglement doorsturen Voor 11 juni 2019 

Navragen binnen vereniging of jongeren gebruik zouden maken 
van fuifbussen 

Zo snel mogelijk 

Navragen bij doelgroep wanneer zij wel naar Project X zou 
komen (max. budget is € 400) 

Najaar 2019 

Data vaste activiteiten 2020 doorsturen/meenemen naar 
jeugdraad 

05/07 

Binnen vereniging navragen welke vormingen zij in 2020 willen 
volgen 

05/07 

Promo oordoppen verspreiden via sociale media, … Zo snel mogelijk 

Helpers Buitenspeeldag 2.0 mobiliseren 05/07 
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Iets laten weten als jullie ondersteuning door Arktos kunnen 
gebruiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plussers 

Kostprijs kampplaats + huur tenten van de laatste 3 jaren 
doorsturen naar de jeugddienst 

Zo snel mogelijk 

Opmerkingen wijziging subsidiereglement doorsturen Voor 11 juni 2019 

Navragen binnen vereniging of jongeren gebruik zouden maken 
van fuifbussen 

Zo snel mogelijk 

Navragen bij 12- tot 18-jarigen wanneer zij wel naar Project X 
zou komen (max. budget is € 400) 

Najaar 2019 

Data vaste activiteiten 2020 doorsturen/meenemen naar 
jeugdraad 

05/07 

Binnen vereniging navragen welke vormingen zij in 2020 willen 
volgen 

05/07 

Promo oordoppen verspreiden via sociale media, … Zo snel mogelijk 

Helpers Buitenspeeldag 2.0 mobiliseren 05/07 

Iets laten weten als jullie ondersteuning door Arktos kunnen 
gebruiken 

 

Jeugddienst Kostprijs grote parachute opzoeken + zien of dit in budget 
past 

Zo snel mogelijk 

Dagelijks 
bestuur 

Subsidiereglement jeugdwerk herwerken  05/07 

Hans: laten weten welke organisatie de praktische vorming 
brandveiligheid op het werk heeft gegeven 

05/07 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Saar Van Den Broeck 
03 340 00 55 - jeugddienst@rijkevorsel.be  
 
 

 

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be

