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   VERSLAG JEUGDRAAD – 31 JANUARI 2014 
 
Aanwezig: Michiel Adriaensen (voorzitter jeugdraad), Lynn Robeyns (ondervoorzitter jeugdraad), Luk 
Sysmans (secretaris jeugdraad), Saar Van den Broeck (medewerker jeugddienst), Lia Robeyns (Chiro 
Rijkevorsel), Valérie Buysen (Chiro Rijkevorsel), Joris Leplae (Chiro Sint-Jozef jongens), Tom Ooms 
(Chiro Sint-Jozef jongens), Heleen Leplae (Chiro Sint-Jozef meisjes), Julie Vermeiren (JH De Wauwel), 
Marjolein Fransen (Plussers), Ellen Hens (Plussers) 
Verontschuldigd: Karl Geens (schepen van jeugd), Jong KVG Noorderkempen 
 

 
1. Goedkeuring verslag jeugdraad 20 november 2013 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Subsidiedossiers 2012-2013 

 Nadat de brief i.v.m. subsidies werd verstuurd hadden de jeugdverenigingen 7 dagen om 
klacht in te dienen.  Geen enkele jeugdvereniging heeft klacht ingediend. 

 De subsidies werden door de financiële dienst uitbetaald op 13 januari. 

 Er wordt gevraagd of alle jeugdverenigingen nakijken of dit bedrag op hun rekening is 
gestort. Indien dit niet het geval is: neem zeker contact op met de jeugddienst! 

 
3. Adviezen jeugdraad: wijziging politiereglement en beheersorgaan Gemeenschapscentrum 

 Wijziging politiereglement:  

 Als je in Rijkevorsel of Hoogstraten bestuurlijk wordt aangehouden, wordt je niet naar 
een cel gebracht (omdat hier geen permanentie voorzien is). In plaats daarvan wordt je 
thuis gebracht met de politiecombi. Hiervoor betaal je wel een GAS-boete van € 350. 

 De jeugdraad geeft een positief advies. 

 Beheersorgaan Gemeenschapscentrum:  

 Het Gemeenschapscentrum omvat volgende locaties: Parochiezaal Sint-Jozef, 
gemeenschapscentrum Sint-Jozef en het klooster in Rijkevorsel. 

 Het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum zal bestaan uit een evenredige 
vertegenwoordiging van de politieke strekkingen in de gemeenteraad. 

 Het beheersorgaan zal geadviseerd worden door een adviesorgaan. Hierin zitten 
vertegenwoordigers van de jeugdraad, de sportraad en de cultuurraad.  

 De jeugdraad geeft een positief advies. 
 
4. Vertegenwoordiging jeugdraad in adviesorgaan van het beheersorgaan Gemeenschapscentrum 
Er wordt 1 vertegenwoordiger van de jeugdraad aangeduid die zal zetelen in dit adviesorgaan. De 
jeugdraad is het ermee eens dat dit best iemand is van het dagelijks bestuur van de jeugdraad omdat 
de communicatie binnen het dagelijks bestuur vlotter verloopt dan deze van de jeugdraad. Het 
dagelijks bestuur van de jeugdraad overlegt op de volgende vergadering wie er in dit adviesorgaan 
zal zetelen. 
 
5. Evaluatie kampvervoer 2013 

 Chiro Rijkevorsel: het kampvervoer verliep vlot. 

 Chiro Sint-Jozef: er was een kleine vrachtwagen gekomen terwijl er een grote werd gevraagd. 
Daarom moest iemand van de ouders nog komen opdraven om de fietsen te vervoeren. 

 Plussers: de vertrek- en aankomsturen waren niet zo goed gekozen (vrijdagnamiddag – 
kerstavond). Omdat de gemeente dit redelijk laat door had, moesten de Plussers op het 
laatste moment hun planning herbekijken. Ook was de vrachtwagen voor het kampvervoer te 
klein voor al het materiaal dat mee moest. 
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 Technische dienst: het kampvervoer is redelijk belastend voor de technische dienst. Van de 
143 uren die zij aan het kampvervoer besteedden, waren er 91 overuren.  

Kampvervoer in de toekomst: 

 Als de jeugdvereniging zelf kampvervoer regelt kan er voor vrachtvervoer € 0,50/km worden 
terugbetaald via de subsidies. 

 Tracht bij de planning rekening te houden met de vertrek- en aankomstmomenten: probeer 
zo weinig mogelijk in weekends en op feestdagen te plannen. 

 Als de jeugdverenigingen niet goed kunnen inschatten of ze een grote of een kleine 
vrachtwagen moeten aanvragen, zijn ze altijd welkom bij de technische dienst. Daar kunnen 
ze vertellen welke materialen er allemaal mee moeten, zodat de technische dienst kan 
inschatten welke vrachtwagen er best wordt gestuurd.  

 Aanvragen voor kampvervoer in de zomervakantie dienen ten laatste in april binnengebracht 
te worden. 

 
6. Arktos: brandton Chiro Sint-Jozef: afspraken 

 Arktos maakt geregeld gebruik van de pleinen achter de chirolokalen van Sint-jozef omdat er 
dan enkele jongeren kunnen voetballen, terwijl de rest vorming krijgt van de vormingswerker 
van Arktos. Bij het koude weer werd er (in samenspraak met Chiro Sint-Jozef) ook een vuurtje 
gestookt in de brandton van de Chiro. 

 In het verleden is hier een miscommunicatie rond gebeurt, daarom willen we graag samen 
zitten met alle betrokken partijen om dit in de toekomst te vermijden. 

 Er is reeds een Doodle gestuurd om af te spreken, maar omwille van de examens is hier 
weinig reactie op gekomen. Daarna werd de vraag gesteld om zelf data voor te stellen, maar 
zonder reactie. 

 Chiro Sint-Jozef laat weten dat ze dinsdag 4 februari 2014 om 20u00 vergadering van het 
oudercomité hebben. Er wordt gevraagd of de jeugddienst en de medewerker van Arktos om 
19u00 aanwezig kunnen zijn. De jeugddienst vraagt dit na bij Arktos en laat zo snel mogelijk 
iets weten. 

 
7. Winterwauwelvuur: beschadiging stenen + opkuis 
Op 27 december 2014 vond de derde editie van Winterwauwelvuur plaats op de parking naast de 
kerk. Hoewel dit evenement een groot succes was, had de technische dienst nog enkele 
opmerkingen: 

 De nieuw gelegde stenen werden beschadigd door brandende stukken hout. De technische 
dienst vraagt om volgend jaar ijzeren platen te voorzien (een plaat van 1m x 1m per 
vuurkorf). 

 De technische dienst heeft afval (houtskool e.d.) teruggevonden in de haag. Er wordt 
gevraagd om volgend jaar vuilzakken of een evenementencontainer te voorzien. 

 
8.  Feest Plussers op 26 april: lenen beamer en bakplaat 
Er bestaat nog geen reglement voor de uitleen van de beamer en de bakplaat. De jeugdraad gaat er 
wel mee akkoord dat de Plussers deze ter beschikking hebben op 26 april. 
 
9. Uitleen beamer: afspraken 
Het terugbrengen van de beamer gebeurt niet altijd even consequent, wat het op zijn beurt lastig 
maakt voor de volgende jeugdvereniging die de beamer nodig heeft. Het dagelijks bestuur wenst hier 
nog geen geldboetes aan vast te hangen, wel wordt er een huurreglement opgemaakt tegen de 
volgende jeugdraad. 
Voorlopige afspraak: indien de beamer binnen hetzelfde weekend aan 2 jeugdverenigingen is 
uitgeleend, dienen de jeugdverenigingen onderling af te spreken hoe ze de beamer doorgeven. Dit 
omdat de jeugddienst sluit op vrijdagmiddag 12u00 en er dus geen optie is dat wij de beamer 
doorgeven. 
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10. Vraag Mathijs Adriaensen naar repetitieruimte 
Mathijs speelt bij Mountains to Move. Vroeger hadden ze een leegstaand pand om te repeteren, 
maar omdat dit nu verbouwd wordt hebben ze geen repetitieruimte meer ter beschikking. Daarom 
vraagt hij of de jeugdraad een idee heeft voor een oplossing. 
Vanuit de gemeente werd er geopperd om repetitieruimte te voorzien in het nieuwe jeugdlokaal. Dit 
is praktisch echter moeilijk omdat er geen plaats is om al het materiaal op te bergen. 
De jeugdraad ziet een oplossing voor repetitieruimte in de Parochiezaal van Sint-Jozef. Op de 1e 
verdieping is er plaats om te repeteren en om opbergruimte te voorzien. 
 
11. Toontaggetkunt – 6 april 2014 

 De workshops liggen vast: 
VM 11u00 – 13u00: decopatchen, levensgrote Jungle Speed, Reactiebanen en verhuur 
individueel spelmateriaal 
NM 14u00 – 16u00: Do It Yourself (13u), Verfkladderij, Planking, Beatboxen, verhuur 
individueel spelmateriaal 

 Voor het individueel spelmateriaal worden ook nog een parachute, twisterdoeken, 
levensgrote mens-erger-je-niet en grote speelkaarten aangeleverd vanuit de 
jeugdverenigingen. 

 Inschrijvingen vrij podium: BBG, Milestone, All Fair View, DJ Ordin, AG Moves, Mon, 
taekwondo, Son of Sons, Behind The Visual 

 Er komt een sjorpaal op het rond punt die zondagochtend wordt opgesteld en zondagavond 
wordt afgebroken. Aan deze sjorconstructie zullen vlaggen/borden van de jeugdverenigingen 
en de gemeente hangen. Daarnaast wordt er ook nog reclame gemaakt voor Toontaggetkunt. 

 Drank wordt verkocht aan € 1,5, broodjes en hamburgers aan € 2,5 

 De volgende vergadering van Toontaggetkunt gaat door op zaterdag 8 februari om 13u30 in 
het klooster. 

 
12. Lokalen jeugdverenigingen 

 Nieuw jeugdlokaal:  

 Beige stenen van ’t SAS worden driekwarts verband gebouwd. 

 Wegens het goede weer gaan de werken vlot vooruit: de werken onder de grond zijn 
bijna afgerond. 

 !! Er is informatie gelekt van het subsidiedossier van LEADER naar de lokale pers. Dit 
dient in het vervolg zeker vermeden te worden omdat er nu al zaken worden beloofd 
waarover helemaal nog geen beslissingen werden gemaakt. 

 Chiro Rijkevorsel: 

 Nog niets gehoord van de haag. 

 Keti-lokaal ligt nog steeds plat. 

 De brief aan het College omtrent het zebrapad aan de chirolokalen is opgemaakt. De 
jeugddienst bezorgt deze aan het College van burgemeester en schepenen. 

 Chiro Sint-Jozef: zaterdag 25 januari is men bestek komen opmaken voor het vernieuwen van 
het sanitair. 

 
13. Brandverslagen lokalen jeugdverenigingen 
Geen enkele jeugdvereniging heeft een brandverslag omtrent de brandveiligheid van de lokalen. 
Omdat het dagelijks bestuur van de jeugdraad vindt dat dit toch wel belangrijk is wordt er contact 
opgenomen met de brandweer om de lokalen te evalueren. Samen met de burgemeester wordt er 
dan gekeken hoe we deze grote bouwwerken (inclusief grote kosten) zullen aanpakken. 
 
14. Varia en rondvraag 

 Op zondag 27 april is het Erfgoeddag. In de kapel in Achtel ging normaal een volksdansgroep 
komen, maar zij hebben nu afgehaakt omwille van te weinig leden die aanwezig kunnen zijn. 
Als er een jeugdvereniging is die wil komen volksdansen tussen 10u00 en 17u00, mogen zij 
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altijd een seintje geven aan de jeugddienst. De jeugdverenigingen mogen hier hun eigen 
drank verkopen om hun kas te spekken. Ter info: vorig jaar waren er zo’n 300 bezoekers. 

 JH De Wauwel stelde de vraag om eens iets samen te doen met de jongeren van Arktos. Ellen 
van Arktos stelt voor om een keer tegen elkaar te voetballen. JH De Wauwel vraagt na of hun 
leden hierin geïnteresseerd zijn. 

 Het ACV is langs geweest om te zeggen dat ze graag iets voor en door de jongeren in 
Rijkevorsel willen doen, maar vragen welke thema’s de Rijkevorselse jongeren aanbelangen. 
Na rondvraag op de jeugdraad blijkt de toetreding tot de arbeidsmarkt voor jongeren die net 
van school komen een heus obstakel. Het lijkt een goed idee om een vormend spel aan te 
bieden die alle zaken hieromtrent behelst (gaande van ‘hoe schrijf ik een sollicitatiebrief’ tot 
‘welke rechten heb ik?’ tot ‘welke stappen moet ik ondernemen nadat ik ben 
afgestudeerd?’). 

 Er wordt gevraagd of de bakplaat ook wordt uitgeleend tijdens de kampperiodes of enkel 
voor 1 dag. Indien er 2 kampen tegelijkertijd plaatsvinden is dit al geen optie (want wie krijgt 
dan de bakplaat mee?). Het dagelijks bestuur dient deze vraag zeker mee te nemen bij het 
opstellen van het huurreglement.  

 
15. Volgende vergaderingen 
De volgende vergaderingen gaan door op 28 maart en op 23 mei 2014 om 19u30 in zaal Roefel. 
De data voor het najaar worden ten laatste begin september doorgegeven zodat de 
jeugdverenigingen dit al kunnen inplannen. Zo zou er altijd iemand van elke jeugdvereniging 
aanwezig kunnen zijn.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Saar Van Den Broeck 
03/340.00.35 
 jeugddienst@rijkevorsel.be  

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be

