JEUGDRAAD 05/10/2018 @Lentekind
Aanwezigen:
Verontschuldigd: Karl Van Camp (JH Korridor)
Agenda:
1. Goedkeuring vorig verslag
Het vorige verslag werd een beetje onduidelijk bevonden. Dit kwam voornamelijk door
gebrek aan een DB en door tijdsdruk van Gitte. De kladversie die zij naar Michiel had
doorgestuurd, bleek het uiteindelijke resultaat te zijn. Ook werden niet alle
aanwezigen (correct) vermeld.
2. Aanpassing statuten Jeugdraad : een samenvatting
Op de aparte pagina bijgevoegd als bijlage zijn de belangrijkste aanpassingen vermeld
en de werking van de Jeugdraad kort samengevat.
Opmerkingen die aan bod kwamen tijdens het overlopen van de nieuwe statuten:
• Lentekind gaf aan dat het voor hen moeilijk is om 2 afgevaardigden en 2
plaatsvervangers (dus 4 vaste mensen) te voorzien. Zij zullen dit intern
bekijken. Voor dit werkjaar is Reintje vaste afgevaardigde van Lentekind, maar
zij zal telkens worden vergezeld door iemand anders.
De nieuwe statuten werden via stemming goedgekeurd binnen de huidige Jeugdraad.
Daarom zullen de nieuwe opgemaakte documenten worden doorgestuurd naar Gitte.
Op 29 november zal het nieuwe DB aanwezig zijn op de Gemeenteraad om de nodige
toelichting te geven bij de vernieuwde documenten.
3. Jeugdraad : DB & werking (jeugdraad & jeugdnetwerk?)
Er staat in de nieuwe statuten vermeld dat de Jeugdraad eender welke structuur kan
aannemen, aangepast aan de noden van de werking. Wij voelen aan dat er nood is aan
een nieuw soort concept om de Jeugdraad goed te laten werken volgens het nieuwe
actieve model waar vorig werkjaar al mee gestart werd. Er is een voorstel om een
RAAD en een NETWERK op te richten.
De Jeugdraad zal een werking hebben volgens de nieuwe statuten. Het netwerk is
eerder geschikt voor diegenen die betrokken zijn bij jeugd, maar zich niet meteen
geroepen voelen om mee na te denken over mogelijke veranderingen en
vernieuwingen voor de jeugd. Het netwerk zal dan op gepaste momenten (op
uitnodiging van de Raad) samenkomen om een moment te voorzien tussen de
verenigingen, jongeren, ... Dit kan mogelijks via een verbinding aan een leuke activiteit.
Hier is voornamelijk het doel om een contact- en feedbackmoment te voorzien tussen
Jeugdraad en Jeugdnetwerk om een beter beeld te schetsen over de noden van de
jeugd(verenigingen). Daarnaast worden de netwerkmomenten gebruikt om elkaar wat

beter te leren kennen, elkaars werking beter te begrijpen, belangrijke
gebeurtenissen/activiteiten toe te lichten, reclame te maken voor leuke evenementen,
… Er werd aan iedereen gevraagd dit voorstel voor te leggen aan de huidige achterban
met als bijkomende vraag wie zich geroepen voelt om aan te sluiten bij de Raad en/of
Netwerk. Dit volledige voorstel zal ook als oproep extern worden gepubliceerd aan
mogelijke geïnteresseerde jongeren.
Verder werd een nieuw DB voorgesteld. Door middel van een positieve stemming
zullen Leen Renders, Ellen Vorselmans en Lotte Bautil zich als nieuw DB vormen.
Michiel Dockx zal zich hierbij automatisch aansluiten na goedkeuring van de nieuwe
statuten.
4. Jeugdweek : praktische afspraken
Het voorlopige programmaboekje van de Jeugdweek werd doorgegeven met de vraag
even de activiteiten van de verenigingen na te kijken en de algemene planning werd
overlopen. Hieronder de belangrijkste punten samengevat :
Den Aftrap:
▪ elke vereniging standje in thema van ‘reis door de tijd’
▪ opstellen tegen 13u
▪ afbreken rond 16u30
▪ geen eind-act meer (veel geld, weinig enthousiasme)
▪ eind-aandenken (soort van Happy Meal-box met leuke spelletjes)
▪ standjes + workshops
▪ Scouts doet +16-spel : Lotte volgt mee op
Film Solidariteitsraad :
▪ filmvoorstelling organiseren met film met achterliggend thema
▪ woensdagnamiddag
▪ locatie : VIB Vlimmeren
▪ inkom: €2, opbrengst naar 11.11.11
▪ drankjes en chips ook aan een prijsje
Schaatsen door Jeugdraad:
▪ IJsstadion in Turnhout, zelf vervoer, handschoenen, …
Griezeltocht:
▪ griezels zoeken (oud-leiding, anderen, … uitnodigen)
▪ locatie : Lilse Bergen
Galabal:
▪ schepencollege zal tappen tot 12u
▪ ideeën om het galabal wat op te pimpen:
▪ beerpong, bandje, DJ-contest, Photo-booth, …
▪ contest tussen leiding: wasknijper, pluchen beest, …
▪ prijzen: grappige prijzen, …
▪ receptie wordt aangevraagd door Gitte

5. Jeugdraad & BBC
Verkiezingen betekent een nieuw gemeentebestuur. Deze heeft uiteraard input nodig om
een meerjarenplanning te kunnen maken. Concreet gaat het over de planning 2020 –
2025 die moet worden opgesteld.
Er wordt de Jeugdraad gevraagd naar input voor jeugdgerelateerde thema’s voor de
komende jaren. Daarom plannen we de resterende jeugdraden van het kalenderjaar
brainstorm- en discussiesessies in over dergelijke thema’s om te bekijken welke signalen
we naar het nieuwe gemeentebestuur willen sturen.
6. VARIA
• datums voor de volgende jeugdraden : eerste vrijdagavond van de maand
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

vrijdag 09/11: Scouts
vrijdag 07/12: VIB Vlimmeren
vrijdag 04/01: Gemeentehuis
vrijdag 01/02: KSA
vrijdag 01/03: KLJ
vrijdag 05/04: JH Korridor
vrijdag 03/05: ‘t Heilaar
vrijdag 07/06: Don Bosco

Gitte heeft de subsidieverdeling rondgestuurd. Verenigingen hebben nu nog 2 weken
de tijd om te reageren voor eventuele fouten en/of opmerkingen.
Lentekind : afwezig zijn op den Aftrap.
Hans: verontschuldiging volgende jeugdraad.
KSA: vestiare op de Kermisfuif (klachten bij de politie)
terugbrengactie geen succes
buurtfeest en opgemerkt dat er mensen komen kijken rond KSA/Scoutslokalen : mee in’t oog houden …
vandalisme (politie)
VIB: overgang + daguitstap naar de Zoo
Wiedes: verbouwingen + opening

