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   VERSLAG JEUGDRAAD – 19 DECEMBER 2014 
 
Aanwezig: Michiel Adriaensen (voorzitter jeugdraad), Lore Robeyns (ondervoorzitter), Lore Robeyns 
(secretaris), Saar Van den Broeck (jeugdfunctionaris), Lia Robeyns (Chiro Rijkevorsel), Seppe Pluym 
(Chiro Rijkevorsel) Diede Van Dun (JH De Wauwel), Hans Fraeters (JH De Wauwel), Pieter Smets 
(JOZIB) 
Verontschuldigd: Karl Geens (Schepen van jeugd), Ellen Verdonck (Jong KVG) 
Afwezig: Chiro Sint-Jozef 
 

 
1. Goedkeuring verslag jeugdraad 24 oktober 2014 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. EHBO-cursus voor leiding jeugdverenigingen 

 De EHBO-cursus gaat door op zaterdag 31 januari 2015 van 8u30 tot 12u30 in de Parketzaal 
boven de Kinderclub/bib. 

 De jeugddienst zal de weken van tevoren nog herinneringsmails sturen naar de deelnemers. 
 
3. Overlopen subsidieaanvragen 2013-2014  

 Opmerkingen vanuit de jeugddienst: 

 Iedereen heeft 30 punten gekregen voor het beheer van een tijdschrift/website bij de 
werkingssubsidies omdat de jeugddienst dit niet consequent heeft bijgehouden. 
Vanaf nu wordt de jeugddienst steeds verwittigd bij wijzigingen aan de website. 

 Een sociale activiteit heeft te maken met ondersteuning van personen die 
maatschappelijk kwetsbaarder zijn. De startdag van je vereniging of helpen op de 
kerstmarkt zijn geen sociale activiteiten volgens het subsidiereglement. 

 De aankoop van tentpalen behoort niet tot verbouwingen. 

 Opmerkingen vanuit de jeugdverenigingen: 

 Er staat niets in het subsidiereglement over culturele activiteiten. Hier kunnen we 
nog een opsplitsing maken tussen de organisatie van culturele activiteiten en 
deelname aan culturele activiteiten. 

 Het overzicht van de subsidieverdeling wordt doorgestuurd in bijlage. Op woensdag 7 
januari wordt dit behandeld op het college. Indien jeugdverenigingen nog 
opmerkingen hebben of fouten vinden, mogen ze dit naar de jeugddienst laten 
weten. 

 De jeugdraad geeft een positief advies omtrent de subsidieverdeling op de jeugdraad van 
vrijdag 19 december 2014. 

 
4. Lichttocht 2015: oproep hulp jeugdverenigingen 

 Tijdens de evaluatie van Lichttocht 2014 kwam naar voren dat het leuk zou zijn als 
jeugdverenigingen zouden zorgen voor randanimatie tijdens de wandeltocht. Daarom wil het 
VVV i.s.m. het gemeentebestuur een warme oproep doen aan de jeugdverenigingen om 
hierbij te helpen. 

 Kledij en accessoires worden betaald door de gemeente. 

 Deelname aan deze activiteit kan worden ingebracht bij de subsidieaanvragen als 
gemeentelijke activiteit. 

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

 Toontaggetkunt 2015 vindt plaats op zondag 26 april 2015, samen met Erfgoeddag en tijdens 
de Week van de AmateursKunsten.  

 Op zaterdag 3 januari 2015 om 20u00 is de volgende vergadering in de Wasplaats (klooster). 
Op deze vergadering zullen volgende puntjes besproken worden: 

 Workshops: overlopen + kiezen 

 Promotie: opmaak + verspreiding 

 Vrij podium 

 Takenverdeling + timing  
 
7. Dag van de Jeugdbeweging 2015 
Op de jeugdraad van Hoogstraten werd de vraag gesteld of we volgend jaar ook een Nacht van de 
Jeugdbeweging kunnen organiseren. De Rijkevorselse jeugdraad vindt dit een goed idee, mits: 

 De fuif zal doorgaan op een kleine locatie zoals bv. Cahier of PAX. Door een kleine locatie te 
gebruiken, moeten er ook minder helpers worden voorzien. 

 Er zou ook rekening gehouden moeten worden met -16-jarigen omdat zij een groot aandeel 
van de jeugdverenigingen vertegenwoordigen: 

 Pre-fuif van bv. 20u00 tot 22u00 voor -16-jarigen. 

 Goede controle op alcoholgebruik (bv. door armbandjes aan de inkom). 

 De jeugdraad speelt zelf met het plan om in de zomervakantie van 2015 een jeugdfuif te 
organiseren i.s.m. alle Rijkevorselse jeugdverenigingen. 

 
8. LEADER: financiering materialen jeugdlokaal JH De Wauwel 

 JH De Wauwel heeft te weinig budget om alle kosten in het kader van de LEADER-subsidies 
voor te schieten. Daarom wordt er (na overleg met de gemeentelijke financiële ontvanger) 
voorgesteld dat JH De Wauwel dit geld (€ 10.636) leent van het reservefonds. De jeugdraad 
heeft de zekerheid dat dit geld voor 31 december 2015 terug in het reservefonds zit. 

 Reglement reservefonds: 

 Art. 3: De kredieten van het reservefonds voor jeugdwerkinfrastructuur kunnen 
worden aangewend voor: 

 Grote verbouwingswerken 
 Nieuwbouw 
 Aankoop grond of gebouwen 

 In dit geval kunnen we verwijzen naar nieuwbouw. 

 Normaal moeten dergelijke aanvragen gebeuren voor november, maar in art. 8 staat 
dat er uitzonderingen kunnen worden toegestaan omwille van hoogdringendheid (= 
onvoorziene omstandigheden die een directe bedreiging vormen voor de veiligheid 
van de leden of voor het voortbestaan van de vereniging in kwestie). Hier kunnen 
we aantonen dat het voortbestaan van JH De Wauwel in het gedrang kan komen 
wanneer ze de materialen niet kunnen aankopen waarvoor ze door LEADER worden 
gesubsidieerd. 

 De jeugdraad gaat er mee akkoord dat JH De Wauwel € 10.636 leent van het reservefonds. 
 
9. Varia en rondvraag 

 Budget jeugd 2015: hoewel de federale regering op jeugd zal besparen in 2015, heeft het 
gemeentebestuur van Rijkevorsel laten weten dat ze de tekorten in het budget zullen 
aanvullen met gemeentelijke gelden. 

 Volksdansen Achtel: de Achtelse volksdansen dreigen uit ons erfgoed te verdwijnen. Daarom 
wordt een warme oproep gedaan aan de jeugdverenigingen om deze dans aan hun leden aan 
te leren. De vertegenwoordigers in de jeugdraad nemen deze vraag mee naar hun 
verenigingen, maar stellen reeds voor om de volksdansen te filmen zodat ze zeker niet 
verloren gaan. 
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 Plakpalen: affiches worden steeds snel overplakt. Dit gebeurt meestal door grotere clubs, die 
buiten Rijkevorsel zijn gelegen. 

 De jeugddienst maakt een charter/overeenkomst op omtrent de plakpalen. 

 Op de plakpalen komt een bord te hangen met de tekst: “Enkel plakken als men het 
charter/overeenkomst heeft ondertekend”. 

 Palen worden leeggemaakt voordat charter/overeenkomst ingaat. 

 Aanvragen evenement op openbaar terrein: 

 Aanvragen dienen tijdig binnen te zijn (minstens 2 maanden van tevoren), zeker 
wanneer er ook een politiereglement dient te worden opgemaakt. 

 Pas promotie maken wanneer alle formaliteiten in orde zijn. 

 Je jeugdvereniging als vzw of als feitelijke vereniging? 

 Zie bijlage: feitelijke vereniging vs. VZW  
 Feitelijke vereniging: persoon die contract ondertekent is aansprakelijk  zie 

dat verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zeker in orde is. 
 Vzw: indien je een vzw wil worden, ga zeker na bij je overkoepelende 

jeugdvereniging of je dan nog steeds gedekt bent qua statuten. 
 
10. Volgende vergadering 
Vrijdag 6 februari om 20u00 in zaal Roefel 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Saar Van Den Broeck 
03/340.00.35 
jeugddienst@rijkevorsel.be  

mailto:jeugddienst@rijkevorsel.be

