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   VERSLAG JEUGDRAAD – 12 SEPTEMBER 2014 
 
Aanwezig: Michiel Adriaensen (voorzitter jeugdraad), Lynn Robeyns (ondervoorzitter jeugdraad), 
Saar Van den Broeck (jeugdfunctionaris), Karl Geens (Schepen van Jeugd), Ruth Goetschalckx (Chiro 
Rijkevorsel), Lize Bolckmans (Chiro Rijkevorsel), Hans Fraeters (JH De Wauwel), Ellen Verdonck (Jong 
KVG Noorderkempen), Daphne Hendrickx (Jong KVG Noorderkempen), Nina Oprins (Plussers) 
Verontschuldigd: Chiro Sint-Jozef 
 

 
1. Goedkeuring verslag jeugdraad 23 mei 2014 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. EHBO-cursus voor leiding jeugdverenigingen 

 Om de 2 à 3 jaar (naargelang verloop leiding jeugdverenigingen) zal er een EHBO-cursus 
worden georganiseerd voor de leiding van de jeugdverenigingen. 

 Kostprijs: € 70 (inclusief werkboek)  jeugdraad betaalt dit bedrag 

 4 uren les 

 Max. 20 personen 

 Zaterdagochtend lijkt de meest geschikte moment. Data voorstellen vanaf december tot 
voorjaar 2015 

 Jeugdverenigingen laten tegen 22 september aan de jeugddienst weten welke personen er 
geïnteresseerd zijn om deel te nemen. 

 
3. Vervanging Luk Sysmans in dagelijks bestuur 

 We willen Luk nog bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de jeugdraad.  

 Er waren geen personen aanwezig die interesse hebben om bij in het dagelijks bestuur te 
treden. Er wordt gevraagd om eens rond te horen binnen de jeugdvereniging. Indien iemand 
interesse heeft, mag hij/zij altijd contact opnemen met de jeugddienst. 

 
4. Evaluatie kampvervoer Chiro Rijkevorsel en Chiro Sint-Jozef 
TECHNISCHE DIENST 

 Probeer zo veel mogelijk vervoer op dezelfde dag te plannen. Probeer bv. ook het 
terugbrengen van kampmaterialen op de dag van de terugkomst te plannen. 

 Probeer kampvervoer zo veel mogelijk op weekdagen (en niet op weekend- en feestdagen) te 
plannen. Dit werd vorig jaar ook al gevraagd. 

 Indien je zelf een vrachtwagen kan regelen voor kampvervoer krijg je bij de subsidies € 1/km 
uitbetaald. Zo wordt onze technische dienst ontlast. 

CHIRO RIJKEVORSEL 

 Kampvervoer verliep vlot en goed. 
CHIRO SINT-JOZEF 
Niet aanwezig 
 
5. Overlopen aanvraagdossier subsidies jeugdverenigingen 2013-2014 

 Alle jeugdverenigingen hebben het dossier ontvangen. 

 Nadat alle nieuwe aspecten werden toegelicht, kwamen er geen vragen vanuit de 
jeugdverenigingen. Indien er toch nog vragen zijn, neem gerust contact op met de 
jeugddienst. 

 
6. Toontaggetkunt 2015 

 Er wordt een nieuwe versie georganiseerd in 2015. 
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 Jeugdverenigingen vragen na wie van hun jeugdvereniging verantwoordelijk zal zijn en laten 
dit ten laatste 22 september weten aan de jeugddienst. 

 
7. Varia en rondvraag 

 Projectsubsidies CERA voor maatschappelijke projecten 
o Max. € 2000 
o Thema’s relevant voor jeugdverenigingen: 

 Armoedebestrijding en sociale inclusie 
 Lokale initiatieven in het onderwijs en het jeugdwerk 
 Kunst en cultuur 
 Zorg in de samenleving 
 (ook nog: land- en tuinbouw en duurzame ontwikkeling & coöperatief 

ondernemen) 
 jeugddienst mailt aanvraagformulier en meer info door naar jeugdverenigingen. 

 ACV & Jeugd: vraag vorig jaar om iets uit te werken rond “wat doe ik nadat ik van de 
schoolbanken kom?”  wij wachten de vraag van ACV af, Lynn Robeyns (dagelijks bestuur) is 
nog steeds geïnteresseerd om hier aan mee te werken, Julie Vermeiren (JH De Wauwel) is 
niet aanwezig. Hans Fraeters vraagt dit na. 

 Rookmelders: enkel antwoord van Chiro Sint-Jozef en Plussers/Wauwel. Beiden willen graag 
3 rookmelders  reglement wordt opgemaakt door dienst bevolking 

 Vraag KWB om bakplaat uit te lenen aan andere verenigingen dan jeugdverenigingen. 
Jeugdraad gaat hier niet op in omdat jeugdverenigingen vaak op de laatste moment beslissen 
om deze te gebruiken + wat als de bakplaat stuk is? 

 Chiro Rijkevorsel: is straatverlichtingspaal aan Mardijck nog steeds ontkoppeld?  Chiro 
Rijkevorsel kijkt na. 

 Chiro Rijkevorsel + Chiro Sint-Jozef: nood aan opslagruimte? Wauwel en Plussers mogen 
opslagen in Parochiezaal Sint-Jozef, dus dit kan worden gevraagd aan College. 

 UIT in Rijkevorsel: gemeente gaat werken met de UITdatabank. Dit wil zeggen dat er een 
algemene agenda zal komen met activiteiten in Rijkevorsel (van alle verenigingen, 
gemeentebestuur,…). Artikels voor het infoblad worden ook via dit kanaal gegenereerd.  

 LEADER: Plussers en JH De Wauwel moeten dringend samen zitten omtrent de aankopen 
voor het jeugdlokaal. 

 Dag Van De Jeugdbeweging (17 oktober 2014): Saar stuurt affiches naar Chiro’s en Plussers. 

 Bijdrage jeugdraad in jeugdlokaal: € 90.000 vanuit reservefonds 
 volgende lokalen zijn deze van de Chiro’s. Zij bekijken best eens wat ze juist gaan 
verbouwen om daarna samen te zitten. Zo kunnen we vermijden dat ze te veel kosten doen, 
waardoor er stukken niet terugbetaald kunnen worden. 

 
8. Volgende vergaderingen 

 24 oktober om 20u00 in zaal Roefel 

 19 december om 20u00 in zaal Roefel 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Saar Van Den Broeck 
03/340.00.35 
jeugddienst@rijkevorsel.be  
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