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   VERSLAG JEUGDRAAD – 11 DECEMBER 2015 

 

Aanwezig: Lore Robeyns (secretaris), Lia Robeyns (Chiro Rijkevorsel), Lize Bolckmans (Chiro 

Rijkevorsel), Heleen Leplae (Chiro Sint-Jozef), Vincent Lauryssen (Plussers), Loes Roelen 

(Plussers), Hans Fraeters (JH De Wauwel), Pieter Smets (Jozib), Karl Geens (schepen), Saar Van 

Den Broeck (jeugdfunctionaris) 

Verontschuldigd: Michiel Adriaensen (voorzitter), Lynn Robeyns (ondervoorzitter), Jong KVG 
 

 

1. Goedkeuring verslag jeugdraad 2 oktober 2015 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

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

PLUSSERS: 

 Voorbereiding kamp Overpelt 

 Voorbereidingen voor de inrichting van het jeugdlokaal 
CHIRO RIJKEVORSEL: 

 Sintfeest gepasseerd 

 Rustige periode omwille van examens 

 Filmavondje  
JH DE WAUWEL: 

 Weekendje weg 

 Rock ’n Wauwel met Sint en Piet 

 Winterwauwelvuur op 2 januari 2016 

 Voorbereidingen voor de inrichting van het jeugdlokaal 
JOZIB: 

 Voorbereidingen samenscholingsweek  

 Nieuwe website, deeltje met spellen en methodieken komt nog! 
CHIRO SINT-JOZEF: 

 Begeleidingsweekend 

 Kampplaats in orde maken 

 Overstap naar vzw??? 

 
3. Afvalcontainers via de gemeente 

 In de toekomst zal een container slechts voor een bepaalde, vooraf afgesproken, 

periode worden geplaats aan een jeugdverenigingslokaal. 

 Je moet goed sorteren! Indien dit niet gebeurt, wordt de container naar Snoeys 

gebracht en wordt de rekening naar de vereniging gestuurd. 

 Goedkoopste is zelf aanhangwagen regelen en aan college vragen om een bepaalde dag 

tussen bepaalde uren gratis te mogen storten. 

 

4. Kampvervoer 2016 

 2 vrachtwagens is mogelijk, maar enkel als het vervoer niet op maandag of vrijdag is 

gepland. 

 1 container laten staan is mogelijk, 2 zeker niet 

 Aanvragen voor kampvervoer zomer moeten ten laatste in april 2016 binnen zijn  

 

5. Jeugdfuif: evaluatie 

 De Jeugdfuif wordt door iedereen als positief geëvalueerd. 

 Er zijn geen echte werkpunten naar boven gekomen. 
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6. Dag van de Jeugdbeweging: evaluatie 

 Volgend jaar fruit voorzien? 

 De jeugdraad opteert volgend jaar voor een dj. Het lijkt hen leuk om een top 40 samen 

te stellen met de kampdansen en bekende liedjes zoals ‘Bal in de straat’. 

 
7. EHBO-cursus: evaluatie 

 De cursus wordt zeer positief geëvalueerd. 

 Wanneer 10 jongeren zin hebben om een volledige cursus te volgen, wilt het Rode Kruis 
een speciale jeugdcursus inrichten. Geïnteresseerden mogen zich steeds melden via de 
jeugddienst! 

 De jongeren vragen zich af of ze een EHBO-attest krijgen bij deelname. De jeugddienst 

vraagt dit na bij het Rode Kruis. 

 
8. Volgende vormingen 

 Gemachtigd opzichter in februari of maart. 

 Vorming over werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren lijkt 

interessant voor de jeugdverenigingen.  

 Jeugdverenigingen staan er zeker voor open om een activiteit te doen met de jongeren 

van Arktos. 

 
9. Roefeldag in Rijkevorsel 

 Roefeldag is een concept dat +/- 20 jaar geleden al bestond in Rijkevorsel. Kinderen 

konden zich dan inschrijven om bv. de kerktoren te beklimmen, broodjes te bakken bij 

de bakker, … 

 Roefeldag is een leuk concept maar vraagt heel wat inzet van verschillende 

vrijwilligers, daarom lijkt het goed om dit om de 2 jaar te organiseren, eventueel in 

samenwerking met speelpleinwerking Kiekeboe. 

 Lokale handelaars kunnen bereikt worden via ‘Ondernemend Rijkevorsel’. De 

jeugddienst vraagt na of zij hier aan mee willen werken en welke periode voor hen het 

beste past. 

 Dit puntje komt terug op de volgende jeugdraad. 

 
10. Toontaggetkunt: stand van zaken 

 De vijfde editie van Toontaggetkunt gaat door op zondag 10 april 2016. 

 De workshops vinden enkel nog plaats in de namiddag i.p.v. een hele dag omdat dit 

heel wat engagement vraagt van de vrijwilligers. 

 Voor de workshops wordt er gekozen voor vrije activiteiten (waar kinderen in en uit 

kunnen lopen) i.p.v. vast activiteiten (waar kinderen gedurende 2 uren moeten 

blijven). 

 Workshops: 

o Cupcakes versieren + doosje maken (Chiro Sint-Jozef) 

o Verfkladderij (Plussers) 

o Jungle Speed (Plussers) 

o Ruige pleinspelen (Chiro Rijkevorsel) 

o ………………… (Jozib) 

 Vrij podium wordt georganiseerd door JH De Wauwel. Mails voor inschrijvingen worden 

meteen naar hen gestuurd. 

 Drank en eten: 

o Kinderen betalen slechts € 0,70 voor een drankje, volwassenen € 1,50. 
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o Er wordt gratis water voorzien voor de kinderen. 

o Er zullen geen smoskes meer zijn, enkel hamburgers die verkocht worden aan € 

2,50 en soep die verkocht wordt aan € 0,70/€ 1,50. 

 Voorstellen randactiviteiten: 

o Buikschuifmat 

o Springkasteel (Lore) 

 

11. Subsidies jeugdwerk 

 Zie berekening in bijlage. 

 Terugbetaling kosten verbouwingen van Chiro Sint-Jozef via reservefonds is oké voor de 
jeugdverenigingen. 

 Er wordt gevraagd om het percentage voor terugbetaling cursusonkosten voor 

particulieren omhoog te trekken. Hier kan dan een max. bedrag van € 500 aan worden 
gekoppeld. 

 
12. Deadlines UiT-agenda 

 Februari: 06/01 

 Maart: 04/02 

 April: 03/03 

 Mei: 06/04 

 Juni: 04/05 

 Juli en augustus: 02/06 

 September: 03/08 

 Oktober: 02/09 

 November: 05/10 

 December: 03/11 

 
13. Varia en rondvraag 

/ 

 
14. Volgende vergaderingen 

 19 februari om 20.00 uur in lokaal SJeugd (SAS) 

 

15. To do-lijstje 

Wie? Wat? Tegen wanneer? 

 

Iedereen 

Navragen of iemand van de jeugdvereniging 

interesse heeft om een volwaardige EHBO-cursus 

te volgen 

Zo snel mogelijk 

Navragen wat de rest van de jeugdvereniging 

vindt van de organisatie van een Roefeldag 

Zo snel mogelijk 

Jozib Workshop Toontaggetkunt doorsturen Zo snel mogelijk 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Saar Van Den Broeck 

03 340 00 35 - jeugddienst@rijkevorsel.be  

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be

