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   VERSLAG JEUGDRAAD – 5 JULI 2019 

 
Aanwezig: Seppe Pluym (Chiro Rijkevorsel), Liam Adriaensen (Chiro Rijkevorsel), Amber Van 
den Eynde (Chiro Sint-Jozef), Fleur Van den Eynde (Chiro Sint-Jozef), Wout Vermeiren 
(Plussers), Sara Vermeiren (Plussers), Benn Van Opstal (JH De Wauwel), Lauren Van Herck (JH 
De Wauwel), Bo Van Den Kinschot (Jong KVG),  Hans Fraeters (voorzitter), Zoë Van Dijck 
(dagelijks bestuur), Lore Robeyns (dagelijks bestuur), Saar Van Den Broeck (jeugdfunctionaris) 
Verontschuldigd: Nathalie Cuylaerts (schepen van jeugd) 
 

 
1. Goedkeuring verslag jeugdraad 17 mei 2019 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
2. Rondje: wat is er gaande in je vereniging? 
CHIRO RIJKEVORSEL: 

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

 Kamp in Leut 

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

 Voorbereiding Kanaalfuif (22e editie) en Vaartrock  promotour, sponsors 

 Buitenlands kamp Spanje  alle +12-jarigen en alle leiding 

 Augustus: groot kamp 
JONG KVG: 

 19/07: karaoke @ JH Sint-Lenaarts  speciaal voor G-werking, september: Hawaiifuif 

 Voorbereiding ouderavond 

 Leiding zoeken 
JH DE WAUWEL: 

 Zomer: rustig, vaak open maar ook vaak ‘Wauwel goes…’ 

 Interieur veranderen: postermuur, banner, … 

 September 2019: 3 jaar JH De Wauwel 

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

 Geen activiteiten in de zomervakantie 

 Slotdag Lilse Bergen 

 Begin september: startdag 
 
3.Kampvervoer zomer 2019 

 Vervoer voor beide Chiro’s werd goedgekeurd zoals voorgesteld 

 Chiro’s hebben reeds mail met exacte planning gekregen 
 
4.Subsidies jeugdwerk 

 Er zijn € 10 325 subsidies extra. Deze zullen als volgt verdeeld worden: 
o € 5 000 voor kampplaatsen en tenten 

 50 % van de kost met een max. van € 1 000 
 Geldig voor 1 groot kamp OF 2 weekendjes 

o € 5 325 voor veiligheid 

 Zie aangepast subsidiereglement.  
 
5. Fuifbussen provincie Antwerpen 

 Chiro Sint-Jozef geeft aan dat ze geen fuifbus willen inleggen voor de Kanaalfuif omdat 
dit meer werkt geeft dan dat het opbrengt.  

 Andere verenigingen geven aan dat de fuifbussen een meerwaarde zijn, maar enkel als 
deze ook naar Brecht, Sint-Lenaarts en Merksplas zouden rijden.  

 Rijkevorsel zal momenteel nog niet mee in het concept van de fuifbussen stappen, 
indien hier later nood aan blijkt te zijn, kan dit worden herzien. 
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 Beachweekend laat weten dat zij zelf ook bussen gaan inleggen richting Rijkevorsel. 
Hiervoor moet je wel vooraf inschrijven en betalen.  

 
6. Activiteiten jeugdraad 2019-2020 
    a) Activiteiten 2019-2020 

 Jeugdfuif: 11 oktober 2019  tegen september verantwoordelijke werkgroep zoeken 

 Project X: 16 mei 2020  tegen september verantwoordelijke werkgroep zoeken 
    b) Vormingen 2019-2020 

 Praktische vorming brandveiligheid:  
o Kostprijs Campus Vesta = € 92 p.p. voor 4 uren; kostprijs Ardor = € 31 p.p. voor 

2 uren 
o Er werd aan de technische dienst gevraagd of er nog oude brandblussers zijn 

waar de jeugdraad mee mag spuiten 

 Wauwel + Plussers: reanimatie 

 Chiro Sint-Jozef: EHBO 

 Chiro Rijkevorsel: grenzen stellen, omgaan met agressie 

 Chiro Rijkevorsel: omgaan met autisme 
 
7. Aankopen jeugdraad: oordopjes 
    a) Oordoppen 

 We hebben al 37 inschrijvingen voor de gepersonaliseerde oordoppen! 

 Promo via Rijkevorsel Swingt, andere verenigingen kunnen ook gratis 
wegwerpoordoppen ophalen!! 

    b) Materialen verenigingen 

 Chiro Rijkevorsel heeft een parachute gekregen t.w.v. € 107 

 Andere verenigingen mogen ook voor dit bedrag aankopen doen die worden 
terugbetaald door de jeugdraad.  

 
8. Activiteiten lokaal bestuur 

 Vrijetijdsmarkt  
o Samen met boerenmarkt 

 Chiro Rijkevorsel geeft aan dat hun startdag dan ook valt 
 Andere verenigingen geven aan dat heel september druk is, maar dat 

deze zondag echt een moeilijke datum is. 

 Buitenspeeldag 2.0 (18/09/2019) 

 Paasactiviteit Toerisme  
o Paaszondag  
o klaarzetten materialen, begeleiden spelletjes, opruimen 

 Piepeloeren  
o 1e of 2e zondag van juli 
o opdienen aan de molen vanaf 17 uur + opruimen 

 
9. Relevante wetgeving: wijzigingen 

 Evenementen: security 
o Enkel personen die een link hebben met de vereniging ((oud-)leden, (oud-

)leiding, ouders, …) 
o Tijdens de uren dat je als security werkt, mag je geen andere taken uitvoeren 

(dus bv. niet aan de inkom zitten) 
o Je mag max. 4 keer per jaar als security worden ingezet.  

 Vzw-wetgeving 
o Oprichten: minimum 2 personen 
o  
o  
o Opmaak statuten wijzigt  
o 01/01/2020 (ten laatste 2024 in orde)  
o Vorming najaar 

 Herbruikbare bekers 
o vanaf 2020 mag er geen wegwerpplastic meer gebruikt worden 
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o Misschien als jeugdraad/gemeente een oplossing voorzien? Maar is heel 
tijdsintensief om alles te controleren, terug af te wassen, … 

 Sterkedrank schenken  
o Moraliteitsattest verantwoordelijke moet voorgelegd kunnen worden. 

 Werken binnen vereniging  
o € 500 per maand onbelast 

 
10. Varia 

 Lore Robeyns neemt na 6 jaar in het dagelijks bestuur te zetelen afscheid  

 Plussers: samenwerking Arktos was negatief: 
o Het contact verliep slecht: lang moeten wachten totdat Wannes contact met 

hen opnam, lang wachten op antwoord 
o Weinig bruikbare tips 
o Foute houding (“allez, dan kan ik nu op verlof vertrekken…”) 

 Chiro Rijkevorsel: tijdens het gras maaien is er een elektriciteitskabel kapot gereden 
waardoor ijskasten e.d. afstonden  jeugddienst geeft dit door aan de groendienst. 

 Chiro Sint-Jozef wenst alcoholbandjes ‘+ 16 jaar’ voor de Kanaalfuif. 
 
11. Volgende vergadering 

 Er wordt een doodle gestuurd naar de nieuwe jeugdraadverantwoordelijken  namen 
doorsturen!!  

 
12. To do-lijstje 

Wie? Wat? (Tegen) 
wanneer? 

 

 

Chiro 
Rijkevorsel 

Subsidiereglement nalezen en opmerkingen doorsturen Voor 29/07 

Horen binnen vereniging of iemand tot het dagelijks bestuur 
wil toetreden 

 

Laten weten wie er tijdens gemeentelijke activiteiten (bv. 
Buitenspeeldag) kan komen helpen 

Zo snel mogelijk 

Laten weten wie verantwoordelijke jeugdraad 2019-2020 zal 
zijn 

Zo snel mogelijk 

 

 

 

Chiro Sint-
Jozef 

Subsidiereglement nalezen en opmerkingen doorsturen Voor 29/07 

Horen binnen vereniging of iemand tot het dagelijks bestuur 
wil toetreden 

 

Laten weten wie er tijdens gemeentelijke activiteiten (bv. 
Buitenspeeldag) kan komen helpen 

Zo snel mogelijk 

Laten weten wie verantwoordelijke jeugdraad 2019-2020 zal 
zijn 

Zo snel mogelijk 

Laten weten hoeveel alcoholbandjes ‘+16 jaar’ jullie wensen  

 

 

JH De 
Wauwel 

Subsidiereglement nalezen en opmerkingen doorsturen Voor 29/07 

Horen binnen vereniging of iemand tot het dagelijks bestuur 
wil toetreden 

 

Laten weten wie er tijdens gemeentelijke activiteiten (bv. 
Buitenspeeldag) kan komen helpen 

Zo snel mogelijk 

Laten weten wie verantwoordelijke jeugdraad 2019-2020 zal 
zijn 

Zo snel mogelijk 

 

 

Jong KVG 

Subsidiereglement nalezen en opmerkingen doorsturen Voor 29/07 

Horen binnen vereniging of iemand tot het dagelijks bestuur 
wil toetreden 

 

Laten weten wie er tijdens gemeentelijke activiteiten (bv. 
Buitenspeeldag) kan komen helpen 

Zo snel mogelijk 

Laten weten wie verantwoordelijke jeugdraad 2019-2020 zal 
zijn 

Zo snel mogelijk 
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Plussers 

Subsidiereglement nalezen en opmerkingen doorsturen Voor 29/07 

Horen binnen vereniging of iemand tot het dagelijks bestuur 
wil toetreden 

 

Laten weten wie er tijdens gemeentelijke activiteiten (bv. 
Buitenspeeldag) kan komen helpen 

Zo snel mogelijk 

Laten weten wie verantwoordelijke jeugdraad 2019-2020 zal 
zijn 

Zo snel mogelijk 

Jeugddienst Groendienst: elektriciteitskabel Chiro Rijkevorsel stuk gereden Zo snel mogelijk 

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