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   VERSLAG JEUGDRAAD – 24 OKTOBER 2014 
 
Aanwezig: Michiel Adriaensen (voorzitter jeugdraad), Saar Van den Broeck (jeugdfunctionaris), 
Valérie Buysen (Chiro Rijkevorsel), Diede Van Dun (JH De Wauwel), Daphne Hendrickx (Jong KVG 
Noorderkempen), Saskia Verschueren (Jong KVG Noorderkempen), Pieter Smets (JOZIB) 
Verontschuldigd: Lore Robeyns (secretaris), Karl Geens (Schepen van jeugd) 
Afwezig: Chiro Sint-Jozef, Plussers 
 

 
1. Goedkeuring verslag jeugdraad 12 september 2014 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Vervanging in het dagelijks bestuur 
Lore Robeyns is vanaf nu secretaris van de jeugdraad. Michiel Adriaensen blijft voorzitter en Lynn 
Robeyns blijft ondervoorzitter. 
 
3. EHBO-cursus voor leiding jeugdverenigingen  

 Er zijn 20 geïnteresseerden. Indien er nog meer zijn, gelieve een seintje aan de jeugddienst te 
laten. Er kan overwogen worden om nog een cursus te plannen. 

 Er werd gemaild naar alle ingeschreven personen om een Doodle in te vullen. Herinner hen 
er nog eens aan dat ze deze zo snel mogelijk moeten invullen. 

 
4. Evaluatie Dag van de Jeugdbeweging 

 Meer volk dan vorig jaar. 

 Veel helpers. 
 
5. Evaluatie kampvervoer Chiro Sint-Jozef 
Chiro Sint-Jozef is niet aanwezig, daarom zal dit puntje worden meegenomen naar de volgende 
vergadering. 
 
6. Toontaggetkunt 2015 

 Op 11 oktober was er een eerste vergadering. 

 Toontaggetkunt 2015 gaat door op 26 april, samen met Erfgoeddag en in de Week van de 
AmateursKunsten.  

 Jeugdverenigingen verzinnen 2 workshops die ze ten laatste 30 november doormailen. Ze 
denken ook eens na over een spectaculairdere workshop (zoals beatbox vorig jaar) en 
randactiviteiten (voorstel jeugdraad = slack line).  

 Ook JOZIB wil weer een workshop organiseren. 

 Volgende vergadering is op 13 december 2014. 
 
7. UIT in Rijkevorsel 

 Er komt een nieuw infoblad met een UIT-kalender. Wil jij jouw activiteit in het infoblad? Dan 
moet je ze eerst in de digitale UIT-agenda zetten. 

 Nadeel: indien je in het infoblad van april wil verschijnen, moet je je activiteit ten laatste 
begin februari in de digitale UIT-agenda zetten.  op tijd plannen is dus de boodschap! 

 In januari volgt er een kort infomoment over hoe je moet ingeven in de UIT-agenda. Tijdens 
dit infomoment wordt ook het redactiereglement besproken. Meer informatie hieromtrent 
volgt nog. 
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8. Varia en rondvraag 

 Op 14 december is het kerstmarkt op het molenterrein. Verenigingen die mee willen doen 
kunnen zich inschrijven door te mailen naar vvv.toerisme@rijkevorsel.be.  

 De Mardijk stopte vorig jaar met zijn werking en hadden nog geld in kas. Dit geld wilden ze 
verdelen onder de jeugdverenigingen. Jeugdverenigingen die hebben geantwoord op de mail 
van Leo Braspenninckx hebben het geld ondertussen al ontvangen. 

 Er wordt gevraagd of er een cursus voor gemachtigd opzichter gehouden kan worden voor 
leden van de jeugdraad + monitoren Kiekeboe.  

 Er waren roddels dat er in het jeugdlokaal een muur omver geduwd was. Dit is niet waar, er 
zijn enkel een paar stenen omver geduwd, maar deze schade was makkelijk te herstellen. 

 Op 18 november wordt er een ouderinfoavond omtrent druggebruik georganiseerd. Indien 
jullie hierover al vragen hebben gekregen van ouders, mag je hen altijd doorverwijzen naar 
deze avond. Een flyer vinden jullie in bijlage. 

 Indien jullie jeugdvereniging ooit werkt rond alcoholpreventie: de jeugddienst kan via stad 
Hoogstraten aan badges “je hoeft niet zat te zijn om zot te doen” geraken. 

 
9. Volgende vergadering 
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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