
Verslag ter goedkeuring op de vergadering van de jeugdraad van 3 juli 2015 

 

 1 

   VERSLAG JEUGDRAAD – 3 APRIL 2015 

 

Aanwezig:, Michiel Adriaensen (voorzitter jeugdraad), Lynn Robeyns (ondervoorzitter), Lore 

Robeyns (secretaris), Karl Geens (Schepen van jeugd), Saar Van den Broeck (jeugdfunctionaris), 

Lia Robeyns (Chiro Rijkevorsel), Ruth Goetschalckx (Chiro Rijkevorsel) Diede Van Dun (JH De 

Wauwel), Hans Fraeters (JH De Wauwel) Pieter Smets (JOZIB), Iris Fockaert (Chiro Sint-Jozef), 

Roel Van Opstal (Plussers) 

Afwezig: Ellen Verdonck (Jong KVG) 

 

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 6 februari 2015 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

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

 WAUWEL: 

o 11 april: quiz  ploegen mogen zich nog steeds inschrijven 

o 28 maart: Kamp Noord in Parochiezaal 

 CHIRO SINT-JOZEF:  

o Geldinzameling voor buitenlands kamp (ijssalon, carwash) 

o Barbecue 

o Lokalen zijn klaar 

 CHIRO RIJKEVORSEL: 

o 4 april: kuis- en klusdag 

o Lokalen worden geverfd 

o Plein is opgeruimd 

 PLUSSERS: 

o 7 maart: feestje op den boot 

o 25 april: feest 

o Daguitstap 

 JOZIB:  

o Alles rustig na de samenscholingsweek 

o Barbecue 

o Leidingweekend  

 

3. Voorstelling Inspirelli  

VOORSTELLING INSPIRELLI (zie tekst in bijlage) 

 Ben Bax werkt voor de jeugddienst van het bisdom. Zijn takenpakket = 50 % 

ondersteunen IJD + 50 % Inspirelli. Als jongerenpastor heeft hij zijn bureau momenteel 

in de Pastorie in de Doelenpad 8. In de toekomst zal hij verhuizen naar Hoogstraten. 

 De jeugddienst van het bisdom wil terug meer lokaal gaan werken (in pastorale 

eenheden = verschillende parochies werken samen – Rijkevorsel zit in een pastorale 

eenheid met Hoogstraten) en activiteiten voor jongeren organiseren  hier is Inspirelli 

uit ontstaan. 

 Inspirelli richt zich op zingeving en spiritualiteit (in de brede zin van het woord) en 

geeft kansen om te experimenteren en te onderzoeken waar de noden van de jongeren 

liggen. Inspirelli wil zo een aanvullend aanbod bieden en dus zeker niet concurreren 

met bestaande initiatieven.  
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 Inspirelli werkt op 3 niveaus: eerst zullen ze initiatiekansen bieden zodat jongeren op 

laagdrempelige wijze kunnen proeven van wat Inspirelli inhoudt. Voor de 

geïnteresseerden voorziet Inspirelli ook nog oefenkansen en verdiepingskansen. 

Jongeren die weinig geïnteresseerd zijn, kunnen worden doorverwezen naar een andere 

vereniging of organisatie.  

 De projecten van Inspirelli zullen voortkomen uit de ideeën van een stuurgroep. Ben is 

momenteel bezig met netwerken (met andere verenigingen/organisaties/individuelen) 

zodat de stuurgroep samengesteld kan worden uit een zo divers mogelijke achterban. 

 Jeugdverenigingen kunnen bij Inspirelli terecht voor bv. Christus Koningvieringen, 

bezinning op kamp, zingeving bij de begeleidersploeg (bv. wat is de waarde van onze 

jeugdvereniging voor mij? …). 

OPROEP AAN DE JEUGDVERENIGINGEN 

Inspirelli is nog op zoek naar personen vanuit de jeugdverenigingen die willen aansluiten bij de 

stuurgroep. Heb jij (of iemand anders uit je jeugdvereniging) zin om hier in te stappen? Neem 

dan zeker contact op met Ben via ben.bax@ijd.be of 0479 85 74 52. Ideeën voor projecten en 

thema’s die leven bij de Rijkevorselse jeugd zijn ook steeds welkom.  

 

4. Hulp bij activiteiten cultuur- en sportdienst 

De cultuur- en de sportdienst organiseren jaarlijks tal van activiteiten waarvoor ze helpers 

zoeken. Indien jouw jeugdvereniging hierbij gaat helpen, mag dit worden opgenomen in de 

subsidieaanvraag zodat jullie hier op deze manier voor vergoed worden. 

De volledige lijst met activiteiten wordt nog eens overlopen tijdens de jeugdraad van 3 juli 

zodat jullie dit mee kunnen nemen naar de jaarplanning. 

CULTUURDIENST: 

 Erfgoeddag: eerste zondag na de paasvakantie 

 Open Monumentendag: 2e zondag van september 

SPORTDIENST: 

 Sportgala: begin maart 

 

5. Jeugdfuif najaar 2015 

De jeugdraad wil in het najaar een jeugdfuif organiseren en zoekt hiervoor verantwoordelijken 

vanuit de jeugdverenigingen. De fuif zal zich richten op jongeren tot 16 jaar. Er zal geen 

alcohol verkocht worden en de deuren sluiten rond 23u. 

VERANTWOORDELIJKEN:  

 Chiro Rijkevorsel: Lia Robeyns en Lieze Bolckmans 

 JH De Wauwel: Diede Van Dun 

 Plussers: wordt op 17 april (algemene vergadering) uitgeklaard maar waarschijnlijk 

Dorien Mertens 

 Chiro Sint-Jozef: laat nog iets weten 

 Jozib: ? 

 Jong KVG: ? 

Laat voor 20 april aan de jeugddienst weten of jouw vereniging hier aan wil meewerken (mee 

in de stuurgroep of langskomen met de leden) of niet. De jeugddienst gaat er van uit dat 

verenigingen die op 20 april nog niet hebben gemaild ook niet willen meewerken aan de 

jeugdfuif. 

 

6. Commissie Gemeenschapscentrum 

Michiel is uitgenodigd voor deze commissie omtrent het Gemeenschapscentrum. Indien jouw 

vereniging gebruik maakt van het Gemeenschapscentrum (= Kuiperij, Parochiezaal en Klooster) 

en hier opmerkingen over heeft, stuur ze zeker door naar Michiel zodat hij ze kan voorleggen!  

mailto:ben.bax@ijd.be


Verslag ter goedkeuring op de vergadering van de jeugdraad van 3 juli 2015 

 

 3 

 Parochiezaal: niet alle deuren kunnen op slot (bv. deur naar balkon is steeds open wat 

niet ideaal is bij jeugdfuiven).  

 

7. Oordopjes jeugdraad 

In het kader van sensibilisatie omtrent gehoorbescherming zal de jeugdraad 6000 goedkope 

oordopjes (wel gecertificeerd) aankopen voor een geschatte kostprijs van € 650,85. Op de 

verpakking wordt een etiket geplakt om jongeren in te lichten over een eventuele 

samenaankoop van gepersonaliseerde oordoppen en waar ze zich moeten inschrijven voor deze 

samenaankoop. De goedkope oordopjes kunnen door verenigingen worden opgehaald bij de 

jeugddienst wanneer ze een fuif organiseren. Ook individuele jongeren die met de hulp van 

projectsubsidies een muziekevenement organiseren, kunnen gratis oordopjes ophalen bij de 

jeugddienst. 

 

Er wordt ook voorgesteld om met de jeugdraad langs te gaan op muziekevenementen om het 

aantal decibels te meten. Daarnaast zouden ook de statistieken van geluidsmeter 10eazy 

geregeld gecontroleerd moeten worden. Verenigingen die niet in orde zijn, kunnen hier op 

worden aangesproken terwijl verenigingen die wel in orde zijn hiervoor beloond kunnen 

worden. De jeugddienst zoekt nog op wat andere gemeentes al doen qua sensibilisatie zodat 

we hierop kunnen verder bouwen.  

 

8. Blow Up Games 

Op zaterdag 8 augustus 2015 organiseert Blow Up Games samen met tennisclub De Valk de 2e 

editie van het opblaasbare avonturenspel. Er wordt gevraagd om het promomateriaal, dat elke 

jeugdvereniging tijdens de jeugdraad heeft gekregen, te verspreiden onder de leden. 

 

9. Kampvervoer zomer 2015 

Aanvragen voor kampvervoer moeten ten laatste op 3 mei binnen zijn op de jeugddienst. 

 

10. Evaluatie jeugdraad 

Aan de hand van stellingenspel en open vragen op papier. De resultaten van deze evaluatie 

worden besproken tijdens de jeugdraad van 3 juli 2015. 

 

11. Varia en rondvraag 

 Het vervolg van de EHBO-cursus (over reanimeren) vindt plaats in het najaar. Geef dit 

zeker al door aan de personen van jouw vereniging die tijdens de eerste sessie ook 

aanwezig waren. Zij zullen nog een mail met Doodle ontvangen van de jeugddienst, 

maar dan zijn ze al op de hoogte. 

o JH De Wauwel: Julie Vermeiren en Diede Van Dun 

o Chiro Sint-Jozef: Linde Faes, Heleen Leplae, Jarne Van Hasselt, Rolf Verhaert, 

Brando D’Ooghe, Iris Fockaert, Lauranne Nooyens en Jasmien Leplae 

o Chiro Rijkevorsel: Stien Matthé, Lieze Bolckmans, Valerie Buysen, Ruth 

Goetschalckx en Margaux Van Gils 

o Plussers: Ben Van Opstal 

 “Den 2310”: vergeet zeker niet om je activiteiten tijdig (= +/- 6 weken voordat de 

activiteit plaatsvindt) in de UiT-agenda te zetten. Foto’s van activiteiten mogen ook 

steeds gemaild worden naar communicatie@rijkevorsel.be zodat ze gepubliceerd 

kunnen worden in “Den 2310” onder de rubriek ‘Geflitst’.  

 In het verleden ging de jeugdraad door in de lokalen van de jeugdverenigingen. Op deze 

manier kon je eens binnen kijken bij de andere vereniging en eventueel inspiratie 

opdoen. We zullen dit vanaf het volgende werkjaar weer opnemen. Dit kan zich ook 

vertalen in een “kroegentocht” langs de verschillende lokalen. 

mailto:communicatie@rijkevorsel.be
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 Toontaggetkunt: verenigingen vinden het moeilijk om vooraf door te geven hoeveel 

deelnemers ze meebrengen. Er wordt gevraagd om toch een geschat aantal door te 

geven zodat we een richtcijfer hebben voor o.a. materialenaankoop en begeleiding. 

 Inspirelli heeft nog tal van activiteiten gepland. Wie graag wil deelnemen kan terecht 

bij Ben Bax. 

o Reis naar Compostella 

o Ontmoetingsavonden over rouwen 

o Vormingsdagen over rouwen 

o Wereldjongerendagen in Krakau 

 

12. Volgende vergadering 

Vrijdag 3 juli om 20u00 in zaal Roefel 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Saar Van Den Broeck 

03 340 00 35 - jeugddienst@rijkevorsel.be  

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be

