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   VERSLAG JEUGDRAAD – 2 OKTOBER 2015 

 

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

(secretaris), Lia Robeyns (Chiro Rijkevorsel), Lize Bolckmans (Chiro Rijkevorsel), Heleen Leplae 

(Chiro Sint-Jozef), Michelle Lauryssen (Chiro Sint-Jozef), Bo Van Den Kinschot (Jong KVG), Zoë 

Van Dijck (Plussers), Loes Roelen (Plussers), Hans Fraeters (JH De Wauwel), Diede Van Dun (JH 

De Wauwel), Pieter Smets (Jozib), Karl Geens (schepen), Saar Van Den Broeck 

(jeugdfunctionaris) 
 

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 3 juli 2015 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

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

JONG KVG: 

 Wandeling naar Vosselaar gedaan 

 Sinterklaasfeest op komst 

 Ouderavond op komst 

 Om de 2 weken op uitstap 

CHIRO SINT-JOZEF: 

 Kanaalfuif achter de rug 

 Startdag achter de rug 

 Chiromis op komst 

 Teerfeest op komst 

PLUSSERS: 

 Startdag achter de rug 

 Voorbereidingsweekend voor kamp in december op komst  kampvervoer doorgeven 

CHIRO RIJKEVORSEL: 

 Startdag achter de rug 

 Teerfeest achter de rug 

 Inschrijving nieuwe leden op komst 

JH DE WAUWEL: 

 Teerfeest leden op komst 

 Rock ’n rollfeestje in De Villa op komst 

 Winterwauwelvuur op komst 

 Wachten op jeugdlokaal 

 Wijzigingen binnen bestuur 

JOZIB: 

 Samenscholingsweek is uitgesteld naar lesvrije week februari i.p.v. week na de 

herfstvakantie 

 
3. Groepsfoto jeugdraad voor website 

 
4. Subsidies 

 Aanvragen ten laatste op 11 november binnen! 

 Jozib vraagt om in de toekomst enkel digitale aanvragen te sturen. 

 Bij vragen of onduidelijkheden: neem contact op met de jeugddienst! 

(jeugddienst@rijkevorsel.be – 03 340 00 35). 

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be
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 Beide Chiro’s hebben verbouwingen gedaan. Indien de subsidies voor verbouwingen niet 

toereikend zijn, kunnen we beroep doen op het reservefonds. De Chiro’s dienen dan 

wel een dossier in te leveren waarin duidelijk wordt gemaakt dat de verbouwingen 

noodzakelijk waren. De jeugdraad geeft hier een positief advies over.  

 
5. Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 

 Overlopen van de 12 pijlers: 
o Cultuur: muziek, toneel en kunst voor én door jongeren. 
o Werk: meer jongeren aan het werk. 
o Armoede: de armoede bij kinderen en jongeren moet omlaag. 
o Duurzaamheid: samen actief zorgen voor een groen en leefbaar Vlaanderen. 
o Jong zijn: je kan organiseren en creëren in je omgeving, ongeacht je leeftijd. 
o Mobiliteit: je kan je veilig en onbezorgd verplaatsen van hot naar her. 
o Onderwijs: op school leer je steviger in je schoenen te staan dankzij je eigen 

talenten. 
o Onderwijs: de school is een plek waar je je thuis kan voelen, ook buiten de 

schooluren. 
o Participatie: je krijgt een stem bij beleidsbeslissingen die invloed op jou 

hebben. 
o Ruimte: op de straten en pleinen is er plaats voor iedereen. 
o Welbevinden: je weet bij wie je terecht kan voor een gesprek wanneer je daar 

nood aan hebt. 
o Wonen: alle kinderen en jongeren hebben een volwaardig dak boven het hoofd. 

 Vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met de jeugddienst!!! 

 
6. Takenverdeling jeugdraad 

 Zie document in bijlage! De jeugdraad gaat akkoord met deze taakverdeling. 

 Het dagelijks bestuur zou graag bij elke jeugdvereniging langskomen om deze 

taakverdeling te overlopen + om kennis te maken met iedereen. Jeugdverenigingen 

sturen tegen 12 oktober data door van algemene vergaderingen waarop het dagelijks 

bestuur welkom is om even langs te komen. 

 Er is een Facebookgroep ‘Jeugdraad Rijkevorsel’ opgericht voor iedereen die zich 

interesseert in de thema’s van de jeugdraad! 

 
7. Nieuwe aankopen jeugdraad 

 Er werden een vlag en alcoholbandjes aangekocht. Deze kunnen door alle jeugd die een 
fuif organiseren, gratis worden opgehaald. De jeugddienst plaatst dit op de 
gemeentelijke website. 

 Chiro Sint-Jozef geeft aan dat de alcoholbandjes goed zijn werk deden tijdens de 
Kanaalfuif. 

 
8. Gebruik openbare terreinen 

 Wanneer je iets organiseert op openbaar domein (bv. plein naast de kerk, grasveld 

Zuiderdijk, grasveld Bavelstraat, …) dient dit minimum 2 maanden van tevoren worden 

aangevraagd.  

 De jeugddienst maakt nog een draaiboek op over het organiseren van evenementen.  

 
9. Evaluatie kampvervoer 

TECHNISCHE DIENST: 

 55 werkuren (vorig jaar 56) voor kampvervoer. 

 Chiro Sint-Jozef stond op vrijdag 31 juli niet klaar om de bestelwagen in te laden 

waardoor de werkmannen op zaterdag 1 augustus vroeger moesten komen. Dit bracht 

ook wat overuren met zich mee. 
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CHIRO SINT-JOZEF: 

 1 bestelwagen + 1 vrachtwagen was net genoeg. Er wordt gevraagd om volgend jaar 2 

vrachtwagens + 1 bestelwagen te voorzien. 

 Er wordt gevraagd of eigen vervoer naar buitenlands kamp ook wordt gesubsidieerd. De 

jeugddienst zal hier zo snel mogelijk een antwoord op geven. 

CHIRO RIJKEVORSEL: 

 Alles verliep naar wens 

 
10. Jeugdfuif 

 Op zaterdag 10 oktober van 20.00 uur tot 23.10 uur in de Parochiezaal van Sint-Jozef. 

 Cola (light), fanta, sprite, ice tea, plat en bruiswater en alcoholvrije cocktail aan € 1. 

 Loungehoek (kussens nodig!!!), fotobooth, spelletjeshoek, infostandje verenigingen. 

 Er werden geen flyers gestuurd naar alle 12- tot 16-jarigen omwille van de wet op de 

privacy. 

 

11. Toontaggetkunt 

Elke jeugdvereniging dient zijn verantwoordelijken door te geven aan de jeugddienst tegen 15 
oktober. 

 Plussers: Stijn Vermeiren, Elise Verlinden, Vincent Lauryssen 

 Chiro Rijkevorsel: Lize Bolckmans, Valérie Buysen, Stien Matthé 

 
12. Brainstorm werkthema’s jeugdraad 

 Gepland: vervolg EHBO-cursus  de jeugddienst stuurt hier nog een mail voor! 

 Tegen volgende jeugdraad: bevragen binnen jouw vereniging welke thema’s nuttig zijn 

om te behandelen. 

 Thema’s die vorig jaar werden aangehaald: charter plakpalen, gehoorbescherming, 

gemachtigd opzichter. 

 
13. Varia en rondvraag 

 Helpers Dag van de Jeugdbeweging (23 oktober) gezocht!!! Ten laatste doorsturen op 12 

oktober! 

 Sportraad organiseert op 5 oktober een vorming over het organiseren van evenementen 

in de Sint-Sebastiaansgilde. Iedereen welkom vanaf 21.00 uur! 

 Ook in Rijkevorsel zijn er asielzoekers. Enkelen onder hen willen graag aan 

vrijetijdsbesteding doen, daarom wordt er gevraagd of jullie hier rekening mee kunnen 

houden. 

 Diede gaat een cursus volgen bij Awel (jongerentelefoon) in Antwerpen. Personen die 

hier ook in geïnteresseerd zijn, mogen altijd contact opnemen met Diede! 

 
14. Volgende vergaderingen 

 11 december om 20.00 uur (Lia) 

 19 februari om 20.00 uur 

 18 maart om 20.00 uur (Lore) 

 22 april om 20.00 uur (Diede) 

 20 mei om 20.00 uur (Saar) 
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15. To do-lijstje 

Wie? Wat? Tegen wanneer? 

 

Plussers 

Kampvervoer december doorgeven Zo snel mogelijk 

Contactgegevens Vincent Lauryssen doorgeven Zo snel mogelijk 

 

 

 

Iedereen 

Lid worden van Facebookgroep ‘Jeugdraad 

Rijkevorsel’ en dit verder zeggen tegen andere 

geïnteresseerden binnen de vereniging 

 

Zo snel mogelijk 

Data bezoek dagelijks bestuur jeugdraad aan 

algemene vergadering jeugdvereniging doorsturen 

15 oktober 

Helpers Dag van de Jeugdbeweging doorsturen 15 oktober 

Bevragen binnen jeugdvereniging welke 

werkthema’s interessant zijn voor de 

jeugdvereniging 

 

Volgende jeugdraad 

Iedereen behalve 

Plussers en Chiro 

Rijkevorsel 

Verantwoordelijken Toontaggetkunt doorsturen 15 oktober 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Saar Van Den Broeck 

03 340 00 35 - jeugddienst@rijkevorsel.be  

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be

