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   VERSLAG JEUGDRAAD – 3 JULI 2015 

 

Aanwezig: Lynn Robeyns (ondervoorzitter), Lia Robeyns (Chiro Rijkevorsel), Valérie Buysen 

(Chiro Rijkevorsel), Laura Pillin (Chiro Sint-Jozef), Nele Renders (Chiro Sint-Jozef), Ellen 

Verdonck (Jong KVG), Roel Van Opstal (Plussers), Ellen Hens (Plussers), Saar Van Den Broeck 

(jeugdfunctionaris) 

Geëxcuseerd: Michiel Adriaensen (voorzitter jeugdraad), Lore Robeyns (secretaris), Karl Geens 

(schepen van jeugd) 

Afwezig: JH De Wauwel, JOZIB 
 

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 3 april 2015 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

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

JONG KVG: 

 Activiteiten liggen nu 2 maanden stil 

 Weekend Neerpelt 

 Nieuwe leiding!! 

CHIRO SINT-JOZEF: 

 Vakantie in mijn straat 

 Voorbereidingen buitenlands kamp naar Tirol + kamp in Baal 

PLUSSERS: 

 Slotdag in de Mosten 

 Barbecue met de leidingsploeg 

CHIRO RIJKEVORSEL: 

 Voorbereidingen kamp 

 Uitstap Apenheul  

 
3. Groepsfoto jeugdraad voor website 

Omdat de voorzitter van de jeugdraad, Michiel Adriaensen, niet aanwezig is, wordt er gekozen 
om de groepsfoto tijdens de volgende jeugdraad te nemen. 

 
4. Zichtbaarheid jeugdraad a.d.h.v. een vlag 

Om visueel duidelijk te maken wat de jeugdraad allemaal doet binnen de gemeente zal er een 
vlag met het logo van de jeugdraad worden aangekocht. Deze kan gebruikt worden tijdens o.a. 
Toontaggetkunt, Jeugdfuif, toekomstige preventiecampagnes, activiteiten jeugdverenigingen,… 

 
5. Aanvraag wederkerende medewerking van gemeente 

Als je vereniging wederkerende medewerking (bv. gras maaien) verlangt van de gemeente 
moeten jullie dit eerst binnen de vereniging bespreken en vervolgens met één dossier tot de 
jeugddienst stappen. Momenteel gebeurt er te weinig overleg binnen de vereniging waardoor 
verschillende vragen over hetzelfde thema afzonderlijk worden gesteld en telkens weer op het 
schepencollege moeten verschijnen.  

 
6. Kampen en kampvervoer 

 Schema’s kampvervoer werden gemaild naar Chiro Rijkevorsel en Chiro Sint-Jozef 

 Vervoer tenten: bestaat er een mogelijkheid dat Chiro Sint-Jozef in de toekomst tenten 

van Chiro Rijkevorsel huurt?  

 Inkomsten voor Chiro Rijkevorsel 
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 Lagere kostprijs voor Chiro Sint-Jozef? 

 Minder kilometers voor de technische dienst tijdens kampvervoer 

 
7. Hulp bij activiteiten gemeentelijke diensten 

 Jeugdverenigingen krijgen subsidies wanneer ze helpen bij gemeentelijke activiteiten. 

 Overzicht activiteiten 2015 – 2016: 

Datum  Activiteit  Organisator 

13 september 2015 Open Monumentendag Cultuurdienst  

November 2015 Sportquiz Sportraad 

Februari 2016 Sportgala  Sportraad  

24 april 2016 Erfgoeddag Cultuurdienst 

24 april 2016 – eind 
oktober 2016 

De Vaart Verjaart! Rijkevorselse verenigingen 

November/ 
december 2016 

Cultuurprijsuitreiking Cultuurraad 

Maart 2017 Uitreiking Junior Journalist 
Wedstrijd 

Cultuurdienst 

 

 Bij interesse: stuur mailtje naar jeugddienst! 

 
8. De Vaart Verjaart! Medewerking jeugdraad 

Volgend jaar bestaat de Vaart 150 jaar wat tussen april en oktober 2016 gevierd wordt met tal 
van activiteiten die georganiseerd worden door de werkgroep ‘150 jaar Vaart’ en door de 
Rijkevorselse verenigingen.  
 

Taak jeugdverenigingen hierin? 

 Zelf een activiteit aanbieden: 
o Ondersteuning vanuit gemeente (financieel en materieel) 
o Winst is voor vereniging 
o TIP: eind mei – begin juni komt er een schip te liggen in bassin Sint-Jozef waar 

jullie gebruik van kunnen maken 

 Helpen bij activiteiten andere verenigingen 

 
9. Toontaggetkunt: evaluatie 

Wat? Opmerkingen/extra info 

Kosten en 
opbrengsten 

Kosten € 1.327,93 

Opbrengsten € 863,32 

TOTAAL - € 464,61 
 

Communicatie  Gebruikte communicatiekanalen waren oké 

 Volgend jaar: info vooraf mailen naar ouders, persbericht 

Gekozen datum  
(26 april 2015) 

 Viel samen met Erfgoeddag, optreden Globe, optreden Jeufa 

 In 2016: voor de paasvakantie plannen want nadien druk met 
examens en kampvoorbereidingen 

Workshops   Bambox: slechts 1 inschrijving 

 Ruige pleinspelen: 6 – 16 jaar is te groot leeftijdsverschil 
 volgend jaar leeftijden opnemen in folder 

 Verantwoordelijken workshops moeten kinderen komen halen 
buiten 

 Extra helpers om op kinderen te letten + “lastige” kinderen te 
entertainen 

 Volgend jaar: enkel workshops in de namiddag + vrij podium 

Vrij podium  Uitreiking Veusselse woord werd als ‘saai’ bestempeld 

 Bij toneelvoorstelling Marjolein zijn er veel aanwezigen weggegaan 
wegens onduidelijkheid 
 volgend jaar eerst acts binnen, dan buiten 
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 Dansacts kinderen eerst zodat deelnemers workshops blijven 

 Optreden Vuil Taloor was te vroeg gepland 

 Laatste band was er te veel aan. 

 Dj-set stond te luid  jeugdraad moet voorbeeld geven en 
geluidnormen respecteren! 

Drank en eten  Kostprijs van drank (€ 1,5) is te duur voor de kinderen  volgend 
jaar wordt er aan de kinderen € 0,70 gevraagd en aan volwassenen 
€ 1,5 

 Gratis water voorzien voor kinderen die geen geld bij hebben 

 Smoskes: voldoende 

 Hamburgers: iets te weinig 

Verantwoordelijken 
+ hulp vanuit 
verenigingen  

+ leden  

 Van sommige verenigingen waren er weinig helpers 

 Van sommige verenigingen waren er weinig leden  volgend jaar 
zelf geen extra activiteiten aanbieden 

 Sommige helpers hebben drankbonnetjes gekregen, anderen niet  
volgend jaar: vooraf ingevulde takenlijst doorgeven aan 
jeugddienst 

Opkuis   Er waren weinig helpers voor de opkuis 

 Er was niet heel goed opgeruimd 

 
10. Jeugdfuif 

Op zaterdag 10 oktober 2015 van 20.00 uur tot 23.10 uur zal de Jeugdfuif doorgaan in de 
Parochiezaal van Sint-Jozef. Voor de muziek worden er enkele jonge dj’s gevraagd, verder zal 
er ook een lounge zijn, infostandjes voor de verenigingen, photobooth, speelhoek.  

 
11. Preventie gehoorbescherming 

Komt volgend werkjaar (misschien) terug wanneer we rond thema’s werken. 

 
12. Preventie alcoholverkoop tijdens fuif 

Chiro Rijkevorsel kreeg tijdens hun laatste fuif controle en moesten een boete van € 300 
betalen. Om dergelijke in de toekomst te vermijden, koopt de jeugdraad polsbandjes aan: 

 + 16 jaar: alcohol 

 + 18 jaar: sterke drank 
De polsbandjes zouden klaar moeten zijn tegen de Kanaalfuif (12 september). 

 
13. Lokalenverhuur 

 Privégebruik kan enkel in de Parochiezaal. Overige lokalen zijn enkel beschikbaar voor 
verenigingen. 

 Sleutels moeten worden opgehaald tijdens de openingsuren. In geen geval zullen de 

sleutels nog bezorgd worden tijdens het weekend. 

 
14. Evaluatie jeugdraad: terugkoppeling 

Hieronder de voornaamste bemerkingen die naar boven kwamen tijdens de evaluatie: 

INVULLING JEUGDRAAD: 

 Korte agenda’s mogen worden aangevuld met werkthema’s 

 De vergadertechniek wordt als positief ervaren: kort en krachtig 

 Vraag naar jeugdraden op locatie  jeugdverenigingen vragen dit na + nadenken over 

aankoop drank (voorzien door vereniging of door jeugddienst?) 

COMMUNICATIE:  

 Agenda wordt voortaan ook in mail geplakt 

 Facebookgroep oprichten voor alle geïnteresseerden 

TAKEN BINNEN JEUGDRAAD: 
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Er is onduidelijkheid over de taken van het dagelijks bestuur en de jeugddienst binnen de 

jeugdraad. Het dagelijks bestuur zal een document aanmaken met o.a. doelstellingen van de 

jeugdraad/dagelijks bestuur, concrete takenverdeling, verwachtingen, …  

 
15. Verenigingen op website gemeente 

Er wordt op de gemeentelijke website een pagina aangemaakt waarop verwezen wordt naar 
alle Rijkevorselse verenigingen. Onderstaande gegevens kunnen op de website verschijnen. De 
verenigingen beslissen zelf welke gegevens van hun vereniging gepubliceerd mogen worden.  

 Naam vereniging 

 Adres vereniging 

 Naam contactpersoon 

 Telefoonnummer contactpersoon 

 E-mailadres contactpersoon 

 Link naar de website 

 
16. Brainstorm werkthema’s 2015 - 2016 

Volgt tijdens de eerste jeugdraad van volgend werkjaar. Jeugdverenigingen denken al eens na 
over thema’s die hen aanbelangen + horen rond binnen de vereniging. 

 
17. Varia en rondvraag 

 Er is een Doodle gestuurd voor het vervolg van de EHBO-cursus maar slechts enkele 
personen hebben deze ingevuld. De jeugddienst stuurt nogmaals de mail, de 
verenigingen vragen aan de betrokken personen om de Doodle zo snel mogelijk in te 
vullen. 

 Sponsoring van KBC d.m.v. mobiele ledenadministratie. Bij interesse, neem contact op 
met de jeugddienst! 

 Er wordt gevraagd om de bakplaat goed af te kuisen wanneer deze wordt ontleend. 
 

 
18. Volgende vergadering 

2 oktober 2015 om 20.00 uur in Roefel 
 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Saar Van Den Broeck 

03 340 00 35 - jeugddienst@rijkevorsel.be  

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be

