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   VERSLAG JEUGDRAAD – 6 FEBRUARI 2015 
 
Aanwezig:, Lynn Robeyns (ondervoorzitter), Lore Robeyns (secretaris), Saar Van den Broeck 
(jeugdfunctionaris), Lia Robeyns (Chiro Rijkevorsel), Lieze Bolckmans (Chiro Rijkevorsel) Diede Van 
Dun (JH De Wauwel), Pieter Smets (JOZIB), Nele Renders (Chiro Sint-Jozef), Iris Fockaert (Chiro Sint-
Jozef), Ine Mertens (Plussers) 
Verontschuldigd: Michiel Adriaensen (voorzitter jeugdraad), Karl Geens (Schepen van jeugd), Ellen 
Verdonck (Jong KVG) 
 

 
1. Goedkeuring verslag jeugdraad 19 december 2014 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Rondje: wat gebeurt er binnen je vereniging 
Dit puntje zal in het vervolg op elke jeugdraad terug komen. Op deze manier blijft het dagelijks 
bestuur van de jeugdraad beter op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de vereniging. 

 PLUSSERS: het is rustig binnen de werking + bouw jeugdlokaal 

 JOZIB: het is rustig binnen de werking 

 JH DE WAUWEL: muziekinstallatie is aangekomen, koeltoog is besteld, er komen nog enkele 
feestjes van de Wauwelaars aan 

 CHIRO RIJKEVORSEL: er is hard verbouwd en gepoetst in de lokalen, vzw in wording 

 CHIRO SINT-JOZEF: gemengde chiro werkt OK, verbouwingen (sanitair) zijn in orde, worden 
misschien een vzw 

 
3. EHBO-cursus voor leiding jeugdverenigingen: evaluatie 
RODE KRUIS: 

 Was tevreden over zowel de opkomst als de motivatie van de deelnemers. 

 1 lesgever gaf aan dat het moeilijk was om de jongeren wakker te krijgen. 
JEUGDRAAD: 

 De inhoud was goed. Veel (nieuwe) nuttige inzichten opgedaan voor tijdens de werking. 

 De deelnemers vonden dat ze veel moesten luisteren en te weinig praktisch konden oefenen. 

 De deelnemers zouden graag een reanimatiecursus krijgen als vervolg op deze EHBO-cursus. 
Er wordt nagevraagd bij het Rode Kruis of we best kunnen wachten tot de gemeente de AED 
(defibrillator) heeft aangekocht. 

ANDERE NUTTIGE CURSUSSEN: 

 Gemachtigd opzichter: duurt +/- 1 uur, max. 5 deelnemers per sessie. 

 Brandblussers gebruiken 

 Duurzaamheid binnen je jeugdvereniging  
 
4. Evaluatie kampvervoer Chiro Sint-Jozef 
Alles verliep vlot. 
 
5. Toontaggetkunt 2015 
WORKSHOPS: 

 Ruige pleinspelen 

 Creatief met touw 

 Ballonplooien  

 Initiatie taekwondo 

 Schoonheidssalon/crèmes maken 

 Verfkladderij 
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 Bambox 

 DJ-workshop 

 Eventueel workshop van Mon (woordkunstenaar) 
VRIJ PODIUM: 

 DJ Ordin, Multiple Choice, dans Stefanie Soffers, dans AG Moves, eventueel Mon & Droge 
Piet. 

 De cultuurdienst vraagt of we op één of andere manier kunnen samenwerken met 
Erfgoeddag. Daarom zullen de acts van Erfgoeddag optreden op ons vrij podium en zal ook 
de prijs voor origineelste Veusselse woord worden uitgereikt. Het voordeel is dat Erfgoeddag 
geen podium en P.A. moet voorzien + publiek dat komt kijken drinkt ook iets bij 
Toontaggetkunt. 

KOSTPRIJZEN ETEN EN DRINKEN 

 Drinken: € 1,50 

 Eten (smoskes en hamburgers): € 2,50 
 
6. Jeugdfuif 2015 
Tijdens de vorige jeugdraad kwam het idee naar boven om een jeugdfuif te organiseren voor -16-
jarigen. Hiervoor zou een werkgroep moeten worden opgestart. Iedereen hoort na bij zijn vereniging 
wie dit op zich wil nemen en laat dit ten laatste 20 februari weten aan de jeugddienst. 
CHIRO RIJKEVORSEL: Lia Robeyns en Lieze Bolckmans. 
 
7. Bezoek aan het jeugdlokaal: evaluatie 

 Overlopen foto’s. 

 Het jeugdhuis leek groter dan eerst werd verwacht. 

 Het dak van het jeugdhuis zal één van de komende weken worden gelegd. 
 
8. Uitleen materialen 
Vanaf nu zal er een meldingsformulier worden meegegeven wanneer je iets ontleent vanuit de 
uitleendienst. Dit meldingsformulier dien je in te vullen wanneer je: 

 Schade opmerkt bij het opstellen van de materialen. 

 Schade opmerkt bij het afbreken van de materialen. 
De beschadigde materialen dienen apart worden weggezet zodat deze direct zichtbaar zijn voor de 
technische dienst. 
!! Dit is geen methode om te bestraffen, maar enkel om de beschadigde materialen te vervangen.  
 
9. Varia en rondvraag 

 Jubileumsubsidies: wanneer je vereniging 25 jaar of een veelvoud van 25 jaar bestaat, 
kunnen hiervoor jubileumsubsidies worden aangevraagd. Bij navraag tijdens de jeugdraad 
blijkt dat de Plussers de volgende jeugdvereniging is die deze subsidies kan aanvragen, maar 
zij bestaan nog maar +/- 35 jaar. 

 Infosessie UiT in Rijkevorsel: maandag 9 februari om 19u in de Raadzaal. De meest 
belangrijke informatie wordt nog eens gebundeld en doorgemaild naar de 
jeugdverenigingen. 

 Chiro Rijkevorsel wil graag deelnemen aan de Buitenspeeldag. De jeugddienst neemt nog 
contact op met hen om concrete afspraken te maken. 

 Affiches Jokakampen (werk Lynn Robeyns): tijdens de zomervakantie op kamp met mensen 
met een beperking. 

 
 
10. Volgende vergadering 
Vrijdag 3 april en vrijdag 3 juni om 20u00 in zaal Roefel 
 
Met vriendelijke groeten, 
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Saar Van Den Broeck 
03/340.00.35 
jeugddienst@rijkevorsel.be  

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be

