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   VERSLAG JEUGDRAAD – 23 MEI 2014 
 
Aanwezig: Michiel Adriaensen (voorzitter jeugdraad), Lynn Robeyns (ondervoorzitter jeugdraad), Luk 
Sysmans (secretaris jeugdraad), Saar Van den Broeck (medewerker jeugddienst), Lore Robeyns (Chiro 
Rijkevorsel), Olivier Buysen (Chiro Rijkevorsel), Jelle Robeyns (Chiro Rijkevorsel) Joris Leplae (Chiro 
Sint-Jozef jongens), Tom Ooms (Chiro Sint-Jozef jongens), Jonas De Beuckelaer (Chiro Sint-Jozef 
jongens), Heleen Leplae (Chiro Sint-Jozef meisjes), Diede Van Dun (JH De Wauwel), Ellen Adriaensen 
(Jong KVG Noorderkempen), Ellen Verdonck (Jong KVG Noorderkempen), Pieter Smets (JOZIB), 
Marjolein Fransen (Plussers), Ine Mertens (Plussers) 
Verontschuldigd: Karl Geens (Schepen van Jeugd) 
 

 
1. Goedkeuring verslag jeugdraad 28 maart 2014 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. ACV & Jeugd: loopbaan pas afgestudeerden 
Omwille van examens en drukke agenda’s wordt er pas in september 2014 gestart met dit project. 
 
3. Opruimen zwerfvuil: oproep naar jeugdverenigingen 

 De nodige informatie werd al gemaild door de jeugddienst. 

 Aanvragen dienen voor 11 juli 2014 binnen te zijn op de technische dienst. Je kan ook alles 
mailen naar guy.vanammel@rijkevorsel.be  

 Chiro Sint-Jozef en de Plussers zijn al geïnteresseerd.  
 
4. Uitleen beamer en bakplaat: goedkeuring reglementen 
De reglementen werden tijdens de vorige jeugdraad van 28 maart 2014 voorgesteld. Vandaag 
worden ze ook goedgekeurd door alle jeugdverenigingen. 
 
5. Verantwoordingsnota subsidies jeugdwerk en jeugdbeleid: goedkeuring door de 
jeugdverenigingen 
De verantwoordingsnota werd reeds per mail goedgekeurd. Er zijn ook geen vragen en/of 
opmerkingen vanuit de jeugdverenigingen.  
 
6. Aanpassing subsidies jeugdwerk: voorstelling aanpassingen + goedkeuring reglement. 
Belangrijkste aanpassingen: 

 In plaats van € 37.000 beschikken we momenteel over € 41.300 subsidies voor het 
jeugdwerk. 

 De leeftijdsgrenzen worden vastgelegd op 6 tot 25 jaar. Er wordt wel een uitzondering 
gemaakt voor personen met een beperking. 

 Er wordt een erkenningsreglement opgesteld voor jeugdverenigingen. Dit omdat 
jeugdverenigingen niet verplicht zijn om zich aan te sluiten bij de jeugdraad voordat ze 
subsidies kunnen ontvangen. 

 De formulieren voor de aanvraag van subsidies zullen vanaf 1 september verkrijgbaar zijn bij 
het gemeentebestuur. Deze formulieren dienen ten laatste 10 november binnen te zijn. 
Jeugdverenigingen die de formulieren na 10 november binnen brengen, komen niet in 
aanmerking voor subsidies. 

 Je hebt een elektrische keuring nodig van ten hoogste vijf jaar oud om subsidies te trekken. 
Voor werkjaar 2013 – 2014 wordt hier nog niet te veel rekening mee gehouden omdat dit te 
laat in het werkjaar is meegedeeld. 
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 Monitoren van jeugdverenigingen mogen 1 basisattest voor monitoren binnen brengen 
tegen 10 punten + 3 extra attesten tegen 5 punten. 

 De jeugddienst en het dagelijks bestuur van de jeugdraad zullen de websites van de 
jeugdverenigingen op geregelde basis controleren op updates.  

 Er zijn maximaal 35 punten te verdienen voor aanwezigheid op de jeugdraad (5 punten per 
aanwezigheid). 

 Het inzetten van eigen kampvervoer wordt als volgt gesubsidieerd: € 0,5/km voor een 
camionette € 1/km voor een vrachtwagen (heen- en terugrit). 

 Kampvervoer en kampen & bivakken werden van plaats verwisseld in het subsidiedossier 
zodat de gelden die overblijven van het kampvervoer doorstroomt naar kampen & bivakken. 

 Prioriteit brandveiligheid werd opgenomen in het subsidiereglement.  

 Reservefonds (art. 51 op p. 15): Er staat niets op papier omtrent het reservefonds en de input 
van gelden van de jeugdraad via het reservefonds in de bouw van het jeugdlokaal. De 
gemeente vraagt om nog 2 jaar € 10.000 te storten om zo de bouw van het jeugdlokaal mee 
te financieren. Een fractie van de jeugdraad vindt dat de jeugdraad al genoeg heeft betaald 
(+/- 1/3e van de totale kosten) en wil de komende 2 jaren minder budget investeren in de 
bouw van het nieuwe jeugdlokaal. Daarom werden er tijdens de jeugdraad 2 opties 
voorgesteld, namelijk: 

 OPTIE A: Er wordt nog 2 jaar (zolang de bouw van het jeugdlokaal bezig is) € 10.000 in 
het reservefonds gestort voor de bouw van het jeugdlokaal mede te financieren. 
Hierbij kan er wel een afspraak gemaakt worden om op 2 jaar tijd enkel € 20.000 te 
spenderen aan de bouw van het jeugdlokaal. Overige gelden, voortgekomen uit het 
watervalsysteem, blijven in het reservefonds zitten. 

 OPTIE B: Er wordt dit jaar € 5.000 gestort naar het reservefonds voor de bouw van het 
jeugdlokaal. De overige € 5.000 wordt gebruikt voor de prioriteit brandveiligheid 
(samen met de andere € 4.300 die hiervoor werden uitgetrokken), maar wordt voor 
werkjaar 2013 – 2014 nog integraal gespendeerd aan de brandveiligheid van het 
jeugdlokaal. Vanaf werkjaar 2014 – 2015 wordt er € 5.000 gestort naar het 
reservefonds, waar deze ook blijven staan. De € 9.300 (€ 4.300 + € 5.000) voor 
brandveiligheid wordt gebruikt om de brandveiligheid van lokalen van andere 
jeugdverenigingen in orde te brengen. 

Omdat de aanwezigen op de jeugdraad dit graag eerst afchecken bij hun jeugdverenigingen voordat 
ze een beslissing nemen, stuurt de jeugddienst nog een mail met alle informatie. Ten laatste op 
vrijdag 30 mei moeten de jeugdverenigingen hun advies doormailen naar de jeugddienst. 
 
7. GHB-film 

 In de loop van april werd de GHB-film voorgesteld. Deze film is een project van de 
politiezones Noorderkempen en regio Turnhout, de spoeddiensten en de burgemeesters van 
de Noorderkempen.  

 Deze film is ter beschikking via de jeugddienst. Als jeugdverenigingen merken dat ze binnen 
hun jeugdvereniging problemen hebben rond GHB, mogen ze steeds contact opnemen met 
de jeugddienst. De jeugddienst zorgt dan voor de aanlevering van de film, maar ook voor een 
gekaderd gesprek met de leden van de jeugdvereniging (eventueel in samenwerking met 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg). 

 
8.  Toontaggetkunt – 6 april 2014: Kostenplaatje + evaluatie  
KOSTENPLAATJE 

 Enkel de factuur van de brouwer is nog niet in rekening gebracht omdat we deze nog niet 
hebben ontvangen. 

 Momenteel hebben we € 1.409,94 kosten gemaakt en € 1.473,05 opbrengsten binnen 
gehaald. 

EVALUATIE 

 Jong KVG Noorderkempen gaf aan dat hun leden zich geweldig hebben geamuseerd. 



Verslag ter goedkeuring op de vergadering van de jeugdraad van … september 2014 
 

 3 

 Verder waren er vanuit de jeugdverenigingen geen positieve, maar ook geen negatieve 
opmerkingen. 

 De jeugddienst stuurt een Doodle naar de stuurgroep van Toontaggetkunt om nog eens 
samen te zitten voor een evaluatie. 

 
9. Brandverslagen jeugdverenigingen 

 Vanaf juli krijgt de brandweer een halftijdse medewerker extra. Deze persoon zal zich 
toeleggen op het opmaken van de brandverslagen van de lokalen van Chiro Rijkevorsel en 
Chiro Sint-Jozef. 

 Vorig jaar zijn er vanuit de gemeente rookmelders aangekocht. De jeugdraad vraagt nu of er 
nog rookmelders over zijn van deze aankoop die de jeugdverenigingen kunnen 
gebruiken/aankopen. De jeugddienst vraagt dit na bij de dienst bevolking.  

 Indien we voor het subsidiereglement (zie puntje 6) opteren voor optie A, willen we de 
jeugdverenigingen aanmoedigen om in juli en augustus nog brandblussers en rookmelders 
aan te kopen zodat het budget voor brandveiligheid wordt opgebruikt en niet kan 
doorstromen naar het reservefonds. 

 
10. Lokalen jeugdverenigingen 

 Chiro Rijkevorsel is zelf bezig met het verbouwen van hun lokalen. 

 Chiro Sint-Jozef heeft geen nieuw nieuws.  
 
11. Varia en rondvraag 

 Plakpalen: momenteel worden aangeplakte affiches meteen overplakt. Dit is jammer omdat 
affiches veel geld kosten.  de jeugdraad stelt voor om een pact op te stellen met alle 
Rijkevorselse verenigingen om solidariteit en respect voor elkaar te waarborgen. 

 Wanneer je als jeugdvereniging mails stuurt naar andere gemeentelijke diensten kan je best 
de jeugddienst mee in CC zetten. Op deze manier kan de jeugddienst het mailverkeer mee 
opvolgen en de bevoegde diensten hierop wijzen. 

 Verenigingen die hun jubileum van 25 jaar (of een veelvoud van 25 jaar) vieren, krijgen 
subsidies. Vroeger moest dit steeds langs de gemeenteraad komen, maar momenteel is men 
bezig met het opmaken van een reglement. Meer info hierover volgt in het najaar. 

 Vrijdag 27 juni om 20u00 is er in de Raadzaal een infosessie over het gebruik van de 
geluidsmeter 10EAZY van Amptec. De aanwezigheid van een geluidsmeter is wettelijk 
verplicht op fuiven. De gemeente heeft zo’n een geluidsmeter aangekocht die binnenkort 
ook in de uitleendienst wordt opgenomen.  

 Vanuit de Rijkevorselse apothekers werd er gevraagd of de Rijkevorselse verenigingen nog 
grote evenementen hebben gepland waarbij de straat wordt afgesloten. Dit moeten ze 
weten om door te geven op welke momenten ze wel/niet weekenddienst kunnen doen. 
 de Rijkevorselse jeugdverenigingen hebben geen grote evenementen gepland waarbij de 
straten worden afgesloten. 

 Er wordt aan gedacht om een jaarkalender op te maken met alle evenementen/activiteiten 
die de Rijkevorselse verenigingen organiseren. Op deze manier kan er voorkomen worden 
dat er overlappingen zijn. 

 Wanneer je je evenementen in de UITdatabank ingeeft, zullen ze automatisch in de kalender 
van de nieuwe gemeentewebsite verschijnen.  

 Jeugddienst Hoogstraten stelde de vraag om weer samen te werken voor Dag van de 
Jeugdbeweging. De jeugdraad gaat hiermee akkoord. 

 
12. Volgende vergadering 
De volgende vergadering zal doorgaan in september. Een exacte datum wordt later nog doorgemaild. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
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Saar Van Den Broeck 
03/340.00.35 
jeugddienst@rijkevorsel.be  
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