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   VERSLAG JEUGDRAAD – 28 MAART 2014 
 
Aanwezig: Michiel Adriaensen (voorzitter jeugdraad), Lynn Robeyns (ondervoorzitter jeugdraad), Luk 
Sysmans (secretaris jeugdraad), Karl Geens (schepen van jeugd), 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: Jong KVG Noorderkempen 
 

 
1. Goedkeuring verslag jeugdraad 31 januari 2014 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. ACV & Jeugd: loopbaan pas afgestudeerden 

 Vorige jeugdraad werd er gezegd dat het wel interessant leek om een spel te ontwikkelen 
over de loopbaan van pas afgestudeerden. Nu wordt er gevraagd of er jongeren zijn die 
hieraan mee willen werken. 

 Lynn Robeyns (dagelijks bestuur) en Julie Vermeiren (JH De Wauwel) zijn geïnteresseerd. 
Andere geïnteresseerden zijn nog steeds van harte welkom! 

 Er wordt een Doodle gestuurd om eens samen te zitten. 
 
3. Station Noorderkempen: petitie 

 Er werden in Station Noorderkempen (Brecht) al enkele treinen geschrapt en ook zijn de 
toiletten en het loket niet geopend in de namiddag. Dit is zeer lastig voor o.a. studenten die 
in Antwerpen op school zitten. Daarom heeft de ‘Liga ter Ontsluiting van de Noorderkempen’ 
een petitie opgestart. 

 De ‘Liga ter Ontsluiting van de Noorderkempen’ vraagt of de Rijkevorselse jeugdraad de 
petitie ook wil ondertekenen. De jeugdraad gaat akkoord. 

 
4. Uitleen beamer en bakplaat: reglementen 
Het reglement voor de beamer en de bakplaat zijn zo goed als hetzelfde. Tijdens de jeugdraad 
worden de belangrijkste puntjes uitgelicht. De jeugdverenigingen krijgen achteraf de reglementen 
digitaal doorgestuurd en geven na het lezen al dan niet hun goedkeuring. Voor de bakplaat wordt er 
nog een fiche opgesteld hoe deze gepoetst dient te worden. 

 Het materiaal dient enkel voor de jeugdverenigingen en niet voor commerciële of privé-
doeleinden. Je mag de beamer of de bakplaat ook in geen geval overdragen, uitlenen of ter 
beschikking stellen van derden. 

 De aanvraag dient minimum 5 dagen en maximaal 6 maanden van tevoren te gebeuren. 

 De beamer en de bakplaat worden opgehaald op de dienst jeugd en ook daar weer afgezet. 
Zowel bij het ophalen als het terugbrengen worden ze gecontroleerd op hun volledigheid. 

 Bij schade, diefstal, verlies of vernietiging dienst de dienst jeugd de eerstvolgende werkdag 
op de hoogte te worden gebracht. 

 Je kan de beamer of de bakplaat maximum 3 dagen uitlenen. Voor kampen kan dit tot 14 
dagen. Deze aanvraag dient dan wel 3 maanden van tevoren te worden ingediend. 

 Het gebruik van de projector is gratis. 

 Als de beamer of de bakplaat niet tijdig terug geraken moet de jeugddienst steeds op de 
hoogte worden gesteld. 

 Bij 3 keer te laat binnenleveren betaalt de jeugdvereniging een boete van € 25. 



Verslag ter goedkeuring op de vergadering van de jeugdraad van 23 mei 2014 
 

 2 

 Bij beschadiging of onoordeelkundig gebruik worden de kosten gedragen door de 
jeugdvereniging (uitgezonderd voor de lamp). Er wordt de kostprijs aangerekend, met een 
waardevermindering van 10% per jaar. 

 
5. Toontaggetkunt – 6 april 2014 

 Workshops en activiteiten liggen vast. 

 Inschrijvingsformulieren moeten ten laatste op 1 april op de jeugddienst zijn. 

 Chiro Rijkevorsel moet doorgeven welke vrijwilligers wanneer komen werken. 

 We zijn nog op zoek naar vrijwilligers. 
 
6. Lokalen jeugdverenigingen 
CHIRO RIJKEVORSEL 

 Op eigen houtje sanitair aan het vervangen en aan het bezetten. De facturen worden 
bijgehouden voor de subsidies. 

 De haag van de kerkfabriek worden op lange termijn gepland. 
CHIRO SINT-JOZEF 

 Prijsofferte voor sanitair opgevraagd. 
 
7. Brandverslagen jeugdlokalen 

 Chiro Rijkevorsel: elke weekdag na 16u00 (Jelle Robeyns). 

 Chiro Sint-Jozef: Els De Bruijn laat dit nog weten. 
 
8.  Varia en rondvraag 
/ 
 
9. Volgende vergadering 
Vrijdag 23 mei om 19u30 in zaal Roefel 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Saar Van Den Broeck 
03/340.00.35 
 jeugddienst@rijkevorsel.be  
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