VERSLAG JEUGDRAAD (VRIJDAG 06/09/2019 IN LOKALEN VIB VLIMMEREN)
AANWEZIGEN
❖ AANWEZIG:
➢ Dagelijks Bestuur jeugdraad:
▪
▪
▪

Michiel Dockx
Ellen Vorsselmans
Lotte Bautil

➢ Scouts & Gidsen
▪
▪
▪

Willem Henderieckx
Lode Lauwers
Jelle Kerstens

▪

Giel Nuyts

▪
▪
▪

Liese Luyten
Jasmien Garousse
Bert Renders

➢ VIB
➢ KLJ

➢ Lentekind
▪

Reintje Thielemans

➢ Don Bosco
▪

Kent Roefs

▪
▪
▪

Stien Craane
Toke Vermeiren
Pieter Verheyden

➢ KSA

➢ Jeugdhuis Wiedes:
▪
➢
➢

Iljan Lauwers

Jeugddienst: Gitte Scheyltjens
Gemeente Beerse: Stefan Poortmans

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jeugdraad: de spelregels
Jeugdweek 2019
Armoede bij jongeren
Beerse als Warme Gemeente
Puntjes Stefan
Puntjes Gitte
Varia
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1. JEUGDRAAD : de spelregels?
Michiel stelt de vraag aan de aanwezigen waarvoor de jeugdraad net dient.
Na een stevig rondje zwijgen krijgen we toch de volgende antwoorden:
❖
❖
❖
❖

De jeugdraad schrijft officiële adviezen naar het gemeentebestuur toe
Wij denken mee na over het jeugdbeleid in onze gemeente
We proberen om alle verenigingen eens rond de tafel te krijgen
We zijn bezig met discussies over het jeugdbeleid in de gemeente, adviezen die we moeten geven aan de
gemeente, en om een standpunt in te nemen (in naam van de jeugdvereniging)

Afgelopen jaar zijn de statuten van de jeugdraad veranderd.
Daardoor zijn er ook nieuwe “spelregels”waar de verenigingen rekening mee moeten houden:
❖ Elke jeugdvereniging krijgt 2 vastbenoemde en 2 plaatsvervangende stemgerechtigde leden in de
jeugdraad. Dit wil zeggen dat elke vereniging bij elke officiële stemronde tijdens de jeugdraad maximum 2
stemmen kan uitbrengen (als men ook daadwerkelijk met 2 aanwezig is namens een vereniging).
Ten laatste voor de volgende jeugdraad zou elke jeugdvereniging deze 4 namen moeten doorsturen naar
één van de vier DB-leden, anders geen stemrecht voor jouw jeugdvereniging.
❖ 3 keer een jeugdraad missen zonder geldig excuus betekent ook verlies van stemrecht

De vergaderingen van de jeugdraad hebben dit werkjaar (2018-2019) plaats op volgende momenten en
locaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04/10 @ JH Korridor Scouts is er niet (leidingsweekend)
08/11 @ Lentekind
Gitte is er niet (vervanging)
06/12 @ Don Bosco KLJ is er niet
10/01 @ Gemeente of andere locatie
07/02 @ KLJ
06/03 @ Scouts
03/04 @ JH Wiedes
08/05 @ KSA
05/06 @ KLJ

2. JEUGDWEEK 2019
De Jeugdweek van deze herfstvakantie zal plaatsvinden van vrijdag 25 oktober tot en met zaterdag 2
november. Volgende jeugdraad (4 oktober) zullen we meer praktische afspraken maken met de
verschillende verenigingen, maar hier alvast een korte update over de stand van zaken:
▪
▪
▪

Boekje is in druk , alle activiteiten zijn op tijd doorgegeven geweest (waarvoor dank!)
Als de boekjes binnen zijn, kunnen we ze verdelen over de scholen in onze gemeente
Een online versie van het boekje wordt gepost in de Facebookgroep van de jeugdraad

▪

Opmerking Stefan:
Zaterdag 26/10 vindt er ook een Halloween-run in onze gemeente plaats.
Misschien kan er een samenwerking of deelname van de jeugdverenigingen zijn met dit
evenmeent?
Vraag:
Bij welke activiteiten wordt er veel leiding nodig geacht?

▪

➢
➢

Griezeltocht (woensdag 30/10)
Pretzwembad (vrijdag 01/11)
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3. ARMOEDE BIJ JONGEREN
Een van de actiepunten in het 14-puntenplan van de jeugdraad dat vorig jaar naar aanleiding van het
nieuwe gemeentebestuur en het nieuwe Meerjarenplan werd opgesteld, stond ook een aandachtspunt
rond kinderen en jongeren in armoede.
Vorig jaar hield het DB al verkennende gesprekken met de gemeentediensten (Maarten) rond de UitPas
en met de mensen van de Watertoren.
Afgelopen zomer werd er opnieuw samengezeten met de mensen van de Watertoren, Gitte van de
jeugddienst en Vivianne van de OCMW-dienst van de gemeente. Hieronder een beknopte update:
➢ Vanuit dit gesprek kwam een tweeledig plan naar voren om armoede bij jongeren aan te pakken:
1.

Financiële barrières verlagen door de UitPas te introduceren bij de jeugdverenigingen.
Met deze kaart zouden jongeren in armoede korting kunnen krijgen op lidgelden, aankoop van
uniformen en materialen, deelname aan daguitstappen, financiering van kampen ...
We willen de UitPas als een pilootproject lanceren onder de jeugdverenigingen om zo
gecontroleerd de werking ervan te kunnen testen en aanpassen waar nodig.

2. Emotionele barrières verlagen door te sensibiliseren rond de thematiek binnen de
jeugdverenigingen. Ook willen we een infomoment rond armoede organiseren waar de nodige
uitleg kan gegeven en de nodige vragen kunnen gesteld worden. We hadden ook graag dat alle
jeugdverenigingen in samenwerking met de jeugdraad een toegankelijkheidstest afleggen om na
te gaan wat de werkpunten zijn om van hun jeugdvereniging een inclusieve vereniging te maken.
Op lange termijn mikken we op een culturele verandering bij de organisatie van onze
jeugdverenigingen waarbij aandacht voor jongeren in armoede proactief wordt gegeven.
➢

OPMERKINGEN vanuit de leden:
• Er is het idee om met de verenigingen samen naar de Watertoren af te zakken naar analogie met
de rondes die op de scholen worden gedaan om nieuwe leden te lokken: info geven en de
jeugdverenigingen voorstellen
• Lentekind merkt op dat we ook met een inschrijvingsformulier in de Watertoren kunnen werken
om duidelijkheid te behouden: dit behoudt de zekerheid van de situatie
• Scouts & Gidsen vermeld dat het momenteel vanuit hun koepelorganisatie al kansentarieven kan
aanbieden aan hun leden die hier aanspraak op maken.
Zij vragen zich af hoe dit in de praktijk zal samenvloeien met de UitPas.
Het DB van de jeugdraad laat verstaan dit verder te onderzoeken.
• Schepen van jeugd Stefan vermeld dat de jeugdverenigingen ook rechtstreeks contact kunnen
zoeken met het doelpubliek door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op de voedselbedelingen.
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4. BEERSE ALS WARME GEMEENTE
Het Dagelijks Bestuur van de jeugdraad laat weten dat onze kandidatuur voor het project van Warme
Gemeente is goedgekeurd. Dit betekent concreet dat we de komende jaren budget krijgen om te werken
rond mentaal welzijn bij jongeren in onze gemeente!
➢
➢
➢
➢

➢

Project rond mentaal welzijn bij jongeren
Het DB stelt voor om dit project samen uit te werken met de gemeentediensten en de Gezondheidsraad
Het project wil dat de gemeente inzet op 8 pijlers.
Hiervan wordt gevraagd minstens 2 pijlers te kiezen om iets in te realiseren
Naar aanleiding van het verzilveren van de kandidatuur wordt er een artikel geschreven in Beers Magazien.
Rond 15 september wil Tinne van de gemeentedienst een fotoshoot met Warme William (deel van de
campagne) en de leden van de jeugdraad om het artikel van foto’s te voorzien. Het DB zal nog laten weten
wanneer de bank er staat en wanneer foto kan genomen worden via de Facebookgroep. We maken ook
een poll om de beste datum te prikken.
Daarnaast willen we de komende jaren ook werk maken van vertrouwenspersonen in de verenigingen.

5. PUNTJES STEFAN
A. KOERS “KEMPEN CLASSIC”
Vraag en suggestie voor de officiële wielerwedstrijd “Kempen Classic” op zondag 13 oktober.
Deze wedstrijd heeft naast een start in Beerse ook een doortocht in Vlimmeren en het zou mooi zijn als
één of enkele jeugdverenigingen hierrond een drankttent willen organiseren.
Er is al met de Worstenfeesten samengezeten om een dranktent te zetten in de Kerkstraat, maar deze
vereniging is dat weekend op weekend. Die zondag is het ook de voetbalderby Vlimmeren-Lentezon, dus
er wordt gemikt op een degelijk aantal supporters die van de koers naar de voetbal zullen doorgaan.
Daarnaast kunnen seingevers €15 verdienen om een halfuurtje te komen seinen tijdens de wedstrijd
•
•
•
•

Jeugdhuis Wiedes: laat maandag 09/09 iets weten
KLJ wil eventueel ook wel meedoen
VIB kan eventueel kookleiding vragen
Scouts is geïnteresseerd in het seingeven met hun JINs

B. JEUGDHUIS KORRIDOR
Stefan legt uit dat het bestuur van het jeugdhuis in Beerse in onderling overleg met het gemeentebestuur
heeft besloten om ermee op te houden. Momenteel worden de nog openstaande facturen van het
jeugdhuis betaalt door de gemeente en ligt het lokaal er nog bij zoals vlak na de inbraak van niet zo lang
geleden. De schepen laat echter duidelijk verstaan dat er een jeugdhuis in Beerse zal blijven en dat een
frisse en gezonde doorstart van het jeugdhuis prioriteit krijgt. We zijn echter wel afhankelijk van het
engagement en de motivatie van vrijwilligers die het jeugdhuis willen openhouden.
De schepen van jeugd heeft het volgende voorstel rond een doorstart van het jeugdhuis:
Als alle jeugdverenigingen in de gemeente zich engageren om het jeugdhuis een weekend open te houden,
dan hoeven zij dit maar eens om de 2 maanden te doen, komt er nieuw volk in het jeugdhuis en kan er op
termijn hopelijk opnieuw een gemotiveerde bestuursploeg aan de slag.
Bemerkingen vanuit de jeugdraad:
• Michiel merkt op dat we momenteel met 4 jeugdbewegingen, 2 speelpleinen en 1 jeugdhuis
zitten. Van deze 7 verenigingen hebben er 4 hun thuisbasis in Vlimmeren en deze lijken
onwaarschijnlijk om te willen particperen in de voorgestelde oplossing.
• Lentekind laat verstaan dat zij eventueel wel het jeugdhuis eens willen openhouden
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•

•

•

•

C.

Verder wordt er geopperd dat de voorgestelde oplossing moeilijkheden kan geven bij de
praktische organisatie van een jeugdhuis. Wie voorziet de bestellingen bij de brouwer? Wat met
het opkuisen van het jeugdhuis? Wie is verantwoordelijk wanneer er iets misloopt?
Scouts suggereert om het jeugdhuis als feestruimte vrij stellen. Zo kunnen de verenigingen er
feestjes organiseren wanneer het hen uitkomt en worden ze niet “verplicht” om er elke 2
maanden aanwezig te zijn.
Er wordt ook voorgesteld dat het DB van de jeugdraad zou functioneren als een interim bestuur
van het jeugdhuis in Beerse en dat zij de eventuele feestjes van de verenigingen in de Korridor
zouden coördineren. Het DB vraagt even bedenktijd om hierover na te denken.
Inmiddels horen de verschillende verenigingen bij hun achterban of er interesse is om het
jeugdhuis open te houden.

OPBERGRUIMTE VLIMMEREN
Er is eindelijk voortgang in het dossier rond extra opbergruimte voor de Vlimmerse jeugdverenigingen.
•
•
•

•

•

Er komt extra ruimte vrij aan De Pegger dat zou kunnen gebruikt worden door de verenigingen.
Deze laatsten vinden de locatie echter wat ver om echt praktisch te kunnen zijn.
De kerststal zal wanneer ze begin volgend jaar zal worden afgebroken, worden verplaatst naar
De Loods (Openbare Werken) zoals meermaals gevraagd door de jeugdraad.
Wanneer dit is gebeurd zal de opbergruimte eerlijk herverdeeld worden over de verschillende
verenigingen en worden heringericht met ijzeren kooien.
Op de vraag waarom dit punt zo lang heeft moeten aanslepen liet schepen Stefan verstaan dat
het actiepunt de afgelopen jaren (voor zijn aanstelling) heen en weer is verschoven naar de to-do
list van verscheidene partijen binnen de gemeentediensten. Daarnaast was er ook wat
weerspanning vanuit Openbare Werken om dit punt snel aan te pakken.
Het DB van de jeugdraad merkte daarop op dat wanneer elk van de punten in hun 14-puntenplan
een termijn van 2 jaar zouden vergen, dit erg demotiverend en frustrerend inwerkt op de
motivatie van de jeugdraad. Zij hopen dan ook op vlottere samenwerking en transparantere
communicatie in de toekomst.

6. PUNTJES GITTE
A. WANDELING
• Kersttocht-wandeling van Vlimmeren naar Beerse
• Minimum 4 mensen nodig om de wandelaars te begeleiden : €25 per persoon krijgen (vereniging)
• Om mee te wandelen
•

Lentekind is misschien wel geïnteresseerd en vraagt het na bij hun achterban

B. VERHUIS GEMEENTEHUIS / VAART
• Tijdelijke oplossing voor mensen van Gemeentehuis om te verhuizen naar andere locaties
• BIB gaat tijdelijk sluiten en verhuizen tijdelijk samen met VAART naar kerkplein
• BIB-werking zal wel blijven werken (tijdelijk een andere invulling (online werking?))
C.

SUBSIDIEDOSSIERS
• Gelieve de subsidiedossierstegen 01/10 binnen te leveren. Hoe sneller binnen, hoe beter!
• Snel binnenbrengen zodat ze tegen 04/10 (en dus de volgende jeugdraad) in orde zijn
• Speelpleinen: brengen hun dossiers begin maart pas binnen (wordt nog meegedeeld)
•
Hoofdleiding en financieel verantwoordelijke doorgeven aan Gitte
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7. VARIA
❖ VIB:
o
o
o
o
o

Hoofdleiderwissel (Caro Nuyts & Charlotte Josten nieuwe hoofdleidsters)
Morgen (07/09) startdag
Binnekort leidingsweekend en leidingsfeestje
Goed kamp gehad deze zomer met een supertoffe griezeltocht
Foodtruckfestival georganiseerd samen met KLJ Vlimmeren

❖ KSA:
o
o
o

startdag 07/09
Nieuwe hoofdleiding: Lize Daneels
Kermisweekend (20/21/22 september)

❖ Don Bosco:
o
o
o

goede zomer gehad
Klachten over muziek op het plein (→ standaard onder de 95 dB en tot max. 22u00)
Bitterbal aan parochie 16 november (JH Korridor?)

❖ JH Wiedes:
o goede zomer (veel activiteiten),
o Afgelopen weekend nog de openluchtquiz, …
❖ Lentekind:
o
o
o

(minder) goede zomer door wat spanningen met JH Wiedes en op Worstenfeesten
Vrijdagavonden in Jeugdhuis Wiedes en Worstenfeesten (verkleed , moeten aanpassen en
negatieve naam (?))
Tegen volgende zomer een aanpak? namen en foto’s van bestuur jeugdhuis, …

❖ KLJ:
o
o
o
o
o
o
o
o

Goede zomer
Foodtruckfestival (groter succes als verwacht) ,
+16-weekend
Extra verdiep in opslagruimte gemaakt
nieuwe hoofdleider Bert Renders
zaterdag 07/09 startdag , zaterdag 14/09 +16 weekend
25/26 januari : springkastelenfestival (Kinder Bounce Festival) aan Caro (VIB) doorgeven
Voor Gitte : boete van gemeente voor 19 lampen van het Foodtruckfestival : wie om te bereiken
voor terugbetaling – Gitte neemt dit op

❖ Scouts:
o
o
o
o
o
o

vraagje gemeente : heeft Openbare Werken het paaltje van het plein mee?
Dieter doet stapje terug binnen Groepsleiding
Laura en Bernd blijven Groepsleiding
Goede zomer gehad
Nieuw jaar startend met 60 personen in de leiding
zaterdag 07/09 startdag , deze nacht is nieuwe leiding gedropt

VOLGENDE JEUGDRAAD @ JH KORRIDOR OM 20U
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