
Jeugdraad (25/10/2019) – verslag 
 
Aanwezig: Hans Fraeters (voorzitter), Zoë Van Dijck (ondervoorzitter), Nathalie Cuylaerts 
(schepen), Saar Van Den Broeck (jeugddienst), Seppe Pluym (Chiro Rijkevorsel), Jan Boeckx 
(Chiro Sint-Jozef), Martijn Leplae (Chiro Sint-Jozef), Van Doninck Eline (JH De Wauwel), 
Benn Van Opstal (JH De Wauwel), Heleen Leplae (Jong KVG Noorderkempen), Bo Van Den 
Kinschot (Jong KVG Noorderkempen), Sara Vermeiren (Plussers), Wout Vermeiren (Plussers) 

 

 
1. Goedkeuring verslag jeugdraad 5 juli 2019 

Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
2. Wie of wat is de jeugdraad?  

 Het is een netwerk van alle Rijkevorselse jeugdverenigingen waar vragen gesteld 
kunnen worden, problemen besproken kunnen worden, (h)erkenning kan zijn, …  

 De jeugdraad kan gezien worden als de link tussen de jeugd/jeugdverenigingen en 
het bestuur: 

o Adviseren van het beleid 
o Activiteiten/cursussen organiseren  

 Taak vertegenwoordigers jeugdraad = info jeugdraad doorgeven aan de vereniging 
(vast puntje op de vergaderagenda van de vereniging)   info vanuit de 
verenigingen doorgeven via de jeugdraad 

 Agenda + uitnodiging jeugdraad: 
o Agenda wordt opgemaakt door het dagelijks bestuur. Aanvullingen vanuit 

verenigingen zijn uiteraard welkom 
o De agenda, verslagen en to do-lijstjes worden steeds per mail doorgestuurd.  
o De Facebookpagina is niet meer actueel en zal dus ook verwijderd worden.  

 
3. Kennismakingsrondje + rondje: wat is er gaande in de vereniging?  

 Chiro Rijkevorsel: zomerkamp, Chirock, teerfeest, startdag, croque monsieurdag, 
kerstmarkt centrum (3 standjes) 

 Plussers: in de zomer stil, startdag, familiewandeling, Plussers bestaan 40 jaar, 
kerstmarkt centrum, op kamp 

 Jong KVG Noorderkempen: jeugdhuis Sint-Lenaarts, ouderavond, griezelwandeling 
KWB, kerstmarkt Sint-Jozef 

 Chiro Sint-Jozef: binnen- en buitenlands kamp, Vaartrock en Kanaalfuif, startdag, 
zwerfvuil rapen, griezeltocht KWB, Chiromis, teerfeest 

 JH De Wauwel: 3 jaar Wauwel, tal van feestjes, kerstmarkt centrum voor de 
Warmste Week, Winterwauwelvuur, oudjaar 

 
4. Dagelijks bestuur: kandidaten 

 Indien er vanuit de vereniging kandidaten zijn om het dagelijks bestuur te 
vervolledigen, mogen ze steeds een mailtje sturen naar jeugddienst@rijkevorsel.be!  

 
5. Kampvervoer zomer 2019: evaluatie 

 Technische dienst: geen opmerkingen 

 Chiro Sint-Jozef: container is lang aan de Chirolokalen blijven staan, was op zich 
geen probleem.  

 
6. Subsidies jeugdwerk: dossiers 

 Wijzigingen subsidiereglement: 
o Verhoging budget: € 41 300  € 51 625 

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be


o Vakantie-initiatieven: € 5 000 voor huur kampplaats, huur/aankoop tenten, 
onderhoud eigen tenten 

o € 15 625 voor ‘veiligheid’ ( ook fluovesten) 

 Er wordt gevraagd of er ook een ‘risicopotje’ kan worden voorzien voor activiteiten 
die (omwille van onmacht) niet door kunnen gaan (bv. ter land, ter vaart en in de 
lucht van JH De Wauwel kon niet doorgaan omwille van blauwalgen in het kanaal). 
De jeugdverenigingen horen binnen hun vereniging of dit zinvol lijkt. 

 
7. Opvoedingspunt Rijkevorsel 

 Kadert in het ‘Huis van het Kind Rijkevorsel’ 
o Sinds 2014 erkend als Huis van het Kind; sinds 2019 ook gesubsidieerd. 
o Huis van het Kind = netwerk van alle lokale partners die een aanbod hebben 

voor kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar (bv. scholen, mutualiteiten, 
onthaalouders, Kind & Gezin, OCMW, …). 

o Concrete acties HVHK:  
 BESTAAND: Peuterspeelpunt  ontmoeting 
 BESTAAND: Infosessies (bv. overleven in een wereld vol prikkels, 

borstvoeding, …) 
 TOEKOMSTIG: lokaal loket kinderopvang (centrale wachtlijst beheren 

voor kinderopvang 0 – 3 jaar) 
 TOEKOMSTIG: website waar kinderen, jongeren en hun ouders gericht 

op zoek kunnen gaan naar  

 Opvoedingspunt (OLO) 
o Sinds 01/09/2019 samenwerking met OLO (openluchtopvoeding): hebben 

opvoedingswinkels in Zoersel en Hoogstraten; omringende gemeentes 
hebben opvoedingspunt. 

o Voor iedereen die met opvoeding te maken heeft: zowel ouders, 
grootouders, … als professionals 

o Verschillende thema’s: bv. bijten, zakgeld, scheiding, eetproblemen, 
omgaan met drugs/games, bedplassen, …  

o Volledig gratis, op afspraak 
o Nut voor jeugdverenigingen:  

 Doorverwijzing van ouders 
 Eigen vragen 

 
8. Erfgoed Noorderkempen: info over mogelijke ondersteuning 

 Willen Erfgoed bekender maken onder de jeugd 

 Kunnen ondersteunen met bv.: 
o Subsidies (Chiro Arendonk: boek X-aantal jaar bestaan, kampvuurverhalen) 

 nemen af vanaf 2020 
o Uitleendienst: fototoestellen, soundrecorders, touchscreens, TV’s, roll up 

banners die je zelf kan laten herbedrukken, virtual reality brillen (zie 
website http://www.erfgoednoorderkempen.be/uitleendienst/)  

o Oude documenten: zuurvrij en luchtdicht verpakken, archiveren 
o Digitaliseren van oude beelden en audio 
o Erfgoed app = gratis, kan je zelf ook bv. wandeling/zoektocht mee maken 

 Eventueel wil Erfgoed Noorderkempen zichzelf komen voorstellen op de jeugdraad.  

 Rijkevorsel: @Veussel is bezig met de ontwikkeling van de 2310-app/AppVeussel: 
fietsroute, opdrachten op bepaalde plaatsen.  

 
9. Activiteiten jeugdraad 

a) Jeugdfuif: evaluatie 

 Extra activiteit (buttons) was een meerwaarde 

http://www.erfgoednoorderkempen.be/uitleendienst/


 Jeugd vroeg waar ze foto’s konden terugvinden  blad maken: “Foto’s vind je op 
de Facebookpagina …” 

 Inspraakactie organiseren?  
 

b) Dag van de Jeugdbeweging: ontbijtactie: evaluatie 

 Weer heel veel helpers van Rijkevorsel (16) waarvoor veel dank! (Hoogstraten en 
Brecht: +/- 5 helpers) 

 DJ was leuk 

 Licht is echt wel noodzakelijk!  volgend jaar prikkabel voorzien 

 Chocomelk was vroeg op (7.40 uur) 

 Eieren over (+/- 6 kartons) 

 Bakplaten Bevers werkten (weer) niet goed  Chiro Rijkevorsel laat weten dat zij 4 
bakplaten hebben die we mogen gebruiken + isomo bakken aankopen/potten Chiro 
Rijkevorsel gebruiken  

 
c) Project X: 16/05/2020  

 Verantwoordelijken voor de werkgroep doorsturen!  

 Chiro Sint-Jozef en de Plussers hebben dit reeds gedaan. Zoë helpt ook mee! 
 

d) Vormingen jeugdraad 

 Praktische vorming brandveiligheid 
o Is hier nog behoefte aan? Officiële opleidingen kosten redelijk veel. 

Eventueel gaan we op zoek naar oude brandblussers om deze leeg te 
spuiten? 

o Locatie: brandweerpost Rijkevorsel? + advies/instructies  
o Jeugddienst zoekt verder 

 

 EHBO/AED 
o Rode Kruis: OK (“leuk om te horen dat de jeugdverenigingen dit nuttig 

vinden”) 
o Op zaterdagnamiddag, met jeugdsimulantes  
o Verenigingen geven aan dat dit best na 22/03 wordt ingepland 
o Aanvullingen EHBO-koffer mogen ook worden doorgegeven! 

 

 Agressie en autisme binnen de vereniging 
o Grenzen stellen, omgaan met agressie: Arktos 
o Autisme: Enimo, ZitStil, Autisme Centraal, Autisme Vlaanderen, OLO 

 
10. Aankopen jeugdraad 

a) Oordopjes  

 113 inschrijvingen!  

 Bonnen werden op 02/10 verstuurd naar de inschrijvers 

 Lapperre laat geregeld weten hoeveel personen hun bon al hebben omgeruild 
 

b) Alcoholbandjes  

 De jeugdraad heeft alcoholbandjes aangekocht (2015 en 2017) 

 Mogen gratis worden afgehaald voor evenementen op grondgebied Rijkevorsel. 

 Volleybal en Rijkerack gebruiken deze, jeugdverenigingen ook 

 Nog promo via 2310, Facebook, …? 
 

c) Materiaal verenigingen 

 Chiro Rijkevorsel: parachute; Plussers: bestek 

 +/- € 100 à € 110 te spenderen 



 
11. Relevante wetgeving: 

 Verbod op wegwerpplastic (01/01/2020): indien gebruik wegwerpbekers: 90 % moet 
gerecycleerd worden 

 Samenwerking met De Sprong: 
o Ophalen en terugbrengen: containerpark Beerse en Hoogstraten 
o Meer info volgt in infosessie januari/februari 2020 

 
12. Reclame voor evenementen verenigingen via Facebook vrijetijdsdiensten 

 Facebookpagina’s zijn omgevormd, via Beleef Rijkevorsel kan er reclame worden 
gemaakt voor evenementen van verenigingen. 

 Steeds mailtje sturen met link naar evenement!  
 
13. Varia  

 Oude tafels uitleendienst: 26 voor 8p. + 16 voor 4p. 

 Er wordt een Instagram aangemaakt voor de jeugdraad (Zoë en Hans). Hierop 
kunnen alle activiteiten van de jeugdraad en de verenigingen gedeeld worden.  
 

14. Volgende vergaderingen 
Nog te bepalen  februari 2020 

 
To do-lijstje 

Wie Wat Wanneer  

Chiro Rijkevorsel 

Binnen vereniging rondhoren of er 
kandidaten zijn voor het dagelijks bestuur 

01/01/2020 

Navragen binnen vereniging of risicopotje 
voor geannuleerde activiteiten kan worden 

voorzien 

Volgende 
jeugdraad 

Verantwoordelijke Project X doorsturen Zo snel mogelijk 

EHBO/AED: namen doorsturen van 
personen die vorming willen volgen 

Zo snel mogelijk 

Chiro Sint-Jozef 

Binnen vereniging rondhoren of er 
kandidaten zijn voor het dagelijks bestuur 

01/01/2020 

Navragen binnen vereniging of risicopotje 
voor geannuleerde activiteiten kan worden 

voorzien 

Volgende 
jeugdraad 

EHBO/AED: namen doorsturen van 
personen die vorming willen volgen 

Zo snel mogelijk 

Jong KVG Noorderkempen 

Binnen vereniging rondhoren of er 
kandidaten zijn voor het dagelijks bestuur 

01/01/2020 

Navragen binnen vereniging of risicopotje 
voor geannuleerde activiteiten kan worden 

voorzien 

Volgende 
jeugdraad 

Verantwoordelijke Project X doorsturen Zo snel mogelijk 

EHBO/AED: namen doorsturen van 
personen die vorming willen volgen 

Zo snel mogelijk 

JH De Wauwel 

Binnen vereniging rondhoren of er 
kandidaten zijn voor het dagelijks bestuur 

01/01/2020 

Navragen binnen vereniging of risicopotje 
voor geannuleerde activiteiten kan worden 

voorzien 

Volgende 
jeugdraad 

Verantwoordelijke Project X doorsturen Zo snel mogelijk 

EHBO/AED: namen doorsturen van Zo snel mogelijk 



personen die vorming willen volgen 

Plussers 

Binnen vereniging rondhoren of er 
kandidaten zijn voor het dagelijks bestuur 

01/01/2020 

Navragen binnen vereniging of risicopotje 
voor geannuleerde activiteiten kan worden 

voorzien 

Volgende 
jeugdraad 

EHBO/AED: namen doorsturen van 
personen die vorming willen volgen 

Zo snel mogelijk 

Jeugddienst 

Praktische vorming brandveiligheid 
uitwerken 

Volgende 
jeugdraad 

Deadlines 2310 doorsturen December  

Dagelijks bestuur 
Instagram aanmaken Volgende 

jeugdraad 

 
 
 
 
 


