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AANWEZIGEN
❖ AANWEZIG:
➢ Dagelijks Bestuur jeugdraad:
▪
▪
▪
▪

Michiel Dockx
Ellen Vorsselmans
Lotte Bautil
Leen Bautil

➢ Scouts & Gidsen
▪

Lode Lauwers

▪
▪

Giel Nuyts
Charlotte Josten

▪
▪

Liese Luyten
Birthe Manniën

➢ VIB

➢ KLJ

➢ Lentekind
▪
▪

Yannick Meyers
Noor Van Dyck

➢ Don Bosco
▪

Kent Roefs

▪
▪
▪
▪

Charissa Janssen
Pieter Verheyden
Cheyenne Fenix
Klaas Raeymaekers

➢ KSA

➢ Jeugdhuis Wiedes:
▪
▪
➢
➢

Willem Renders
Sieben Snels

Jeugddienst: Gitte Scheyltjens
Gemeente Beerse: Stefan Poortmans

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Goedkeuring vorig verslag
Officiële leden jeugdraad 2019-2020
Beerse als Warme Gemeente
Subsidieverdeling voor jeugdbewegingen & jeugdhuizen
Jeugdweek 2019
Puntjes Stefan
Puntjes Gitte
Varia
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1. Goedkeuring vorig verslag
Opmerking Don Bosco:
Op 6 december staat de jeugdraad bij Don Bosco gepland, maar dit gaat niet lukken want zij hebben hun
lokaal dan verhuurd. We laten die jeugdraad voorlopig doorgaan bij de Scouts.
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 @ Scouts
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. Officiële leden jeugdraad 2019-2020
Vaste vertegenwoordigers – Plaatsvervangende vertegenwoordigers
❖ KLJ Vlimmeren:
➢ Liese Luyten
➢ Jasmien Garousse
➢
➢

Bert Renders
Birthe Manniën

❖ VIB
➢ Caro Nuyts
➢ Giel Nuyts
➢
➢

Julie Rombouts
Rik Vermeiren

❖ Lentekind
➢ Reintje Thielemans
➢ Noor van Dyck
➢
➢

Phaedra Wuyts
Yannick Meyers

❖ Jeugdhuis Wiedes
➢ Sieben Snels
➢ Willem Renders
➢
➢

Iljan Lauwers
Jarne Lauwers

❖ Scouts & Gidsen Beerse
➢ Jelle Kerstens
➢ Willem Henderieckx
➢
➢

Lode Lauwers
Dieter Boermans

❖ KSA Beerse
➢ Charissa Janssen
➢ Pieter Verheyden
➢
➢

Seppe Verheyden
Alec Verstappen
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❖ Don Bosco
➢ Kent Roefs
➢

Tom Adriaensen

❖ Jeugdhuis Korridor
➢

Voorlopig geen stemgerechtigde leden in de jeugdraad omwille van onderbreking in werking

3. 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!
Context:
➢
➢
➢
➢

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
Daarnaast willen we de komende jaren ook werk maken van vertrouwenspersonen in de verenigingen.

Update:
▪ Het project omvat dus 8 pijlers waarrond gewerkt kan (moet) worden en bevat ook een
stappenplan om een Warme Gemeente te worden.
▪ Deel van het project is ook de Warme William-campagne, bekend van radio en televisie.
Hieronder valt onder meer het plaatsen van een bank waar een Warme William standbeeld op zit
die gebruikt kan worden als symbool van de campagne. Het vertegenwoordigt een plek waar
jongeren terecht kunnen met hun problemen, vragen ...
▪ Als Dagelijks Bestuur van de jeugdraad zijn we enorm blij dat we onze kandidatuur hebben
kunnen verzilveren. Zeker ook omdat mentaal welzijn bij jongeren één van de actiepunten is in
het 14-punten plan van de Jeugdraad.
▪ Om de start van het project in de kijker te zetten, verschijnt er binnenkort een artikel in het
Beers Magazien. Afgelopen weekend (28 september 2019) werd er een foto genomen om het
artikel mee te kleuren. Het DB wil graag alle verenigingen bedanken om de moeite te doen om
aanwezig te zijn op dat moment. Leuk dat het engagement ook bij onze verenigingen aanwezig is
om hier iets mooi van te maken.
▪ Volgende concrete stap in dit project is een eerste keer samenzitten met leden van de
gezondheidsraad en Tinne Peeters (coördinator burger & welzijn (gemeente & ocmw).
▪ Om zeker ook voldoende feedback te krijgen vanuit de leden van de jeugdraad, organiseren we
een brainstorm tijdens de jeugdraadvergadering van december. We hadden graag ook dat het
project al eens wordt afgetoetst bij de achterban van jullie vereniging.
▪ Het DB stelt ook de vraag of iemand zich wil engageren om mee in de in de werkgroep rond dit
project te zetelen. Sieben Snels (Jeugdhuis Wiedes) wil zich engageren, waarvoor dank.
▪ Op donderdag 17/10 vindt een overleg plaats tussen de gemeentes uit de Kempen die als Warme
Gemeente werden gekozen. Vanuit het DB proberen Leen en Lotte ook daar aanwezig te zijn.
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4. Subsidieverdeling jeugdbewegingen / jeugdhuizen
De subsidieverdeling voor jeugdbewegingen en -huizen (speelpleinen hebben een aparte tijdslijn wat
subsidies betreft) werd vrijdag 4 oktober 2019 aan de verenigingen bezorgd door Gitte.
Bij de voorgestelde verdelingen horen volgende opmerkingen door Gitte (jeugdconsulente):
▪ VIB bracht niet tijdig hun subsidiedossier binnen op de jeugddienst
▪ Omwille van de onbeschikbaarheid van verslagen van de jeugdraden van de afgelopen
maanden, werden de jeugdraadprestaties steeds voor 100% gerekend wanneer de
aanwezigheden onduidelijk of onbekend waren
▪ Er werden veel “foute” documenten binnengebracht in de categorie “Bouwwerken en
infrastructuren”. Gitte (jeugdconsulente) laat verstaan dat de categorie enkel gericht is voor
herstellingen en/of vervangingen aan de bestaande infrastructuur. Ze geeft mee dat de
jeugdverenigingen niet té creatief moeten zijn met de documenten die ze binnenbrengen.
▪ De subsidies voor individuele vorming zijn talrijk uitgedeeld, mede doordat de Scouts &
Gidsen hun Herfstontmoetingen daar in binnenbrengen.
▪ Door KSA Beerse werd geen volledige ledenlijst binnengebracht.
Opmerkingen vanuit de jeugdraad:
➢ VIB:
Charlotte en Giel van VIB geven context bij het niet binnenbrengen van hun subsidiedossier.
Door de recente wissel in hoofdleiding en financieel verantwoordelijke is er miscommunicatie
geweest rond het binnenbrengen. Zij vragen of ze hun dossier alsnog mogen binnenbrengen.
Deze vraag wordt (jammer genoeg) negatief beantwoord. De deadline voor het binnenbrengen
van de dossiers staat nu al enkel jaren vast op 1 oktober.
Willem (jeugdhuis Wiedes) vindt het jammer dat er door het DB van de jeugdraad niet actiever is
gecommuniceerd naar VIB toe om de status van hun dossier op te volgen. Michiel (DB) laat
verstaan dat het DB niet de rol heeft om bij elke vereniging de subsidiedossiers op te volgen.
Er wordt afgesproken om vanaf heden zowel online als op de laatste jeugdraad van het werkjaar
in juni een duidelijke reminder te geven om de dossiers tijdig binnen te brengen. Daarnaast geeft
het DB ook de tip mee om op continue basis documenten voor in de subsidiedossiers binnen te
brengen bij jeugddienst. Een subsidiedossier hoeft niet in zijn volledigheid worden
binnengebracht eind september, maar mag gerust doorheen het werkjaar ‘gevuld’ worden.
➢ Jeugdhuis Wiedes:
Willem van Jeugdhuis Wiedes vraagt zich af waarom de verenigingen ‘Jong KVG’ en ‘Tabee’
subsidies krijgen hoewel zij niet in de jeugdraad zitten. Ook Stefan (schepen) stelt zich diezelfde
vraag. Het DB laat verstaan dat zij vorig werkjaar het huidige subsidiereglement tot in detail
hebben bestudeerd en zij zich ook deze en andere gelijkaardige vragen stelden bij het reglement.
Momenteel krijgen deze verenigingen vast een subsidie op naam, zonder daarvoor enige
documenten te moeten binnenbrengen. Volgens het DB kan dit niet en de jeugdraad en schepen
steunen hen in dit standpunt.
Het DB laat dan ook verstaan dat ze binnenkort een nieuw reglement voor de subsidieverdeling
proberen voor te stellen aan de vergadering.
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➢ Lentekind:
Lentekind pikt hierop in en vertelt dat zij merken dat het huidige format van subsidieverdeling
voor de speelpleinen niet voldoet aan hun groei in de speelpleinwerking. Ze zouden het fijn
vinden mocht in het komende, nieuwe reglement de subsidies meer evenredig met het
ledenaantal stijgen.
Het DB neemt deze opmerking zeker mee. Ook willen ze in het nieuwe reglement de
subsidiereglementen van jeugdverenigingen, -huizen en speelpleinen opnieuw bundelen in 1
reglement.
➢ Stefan (schepen):
Schepen Stefan laat ook vallen dat mogelijks in 2021 er een softwarepakket aangekocht zal
worden door de gemeente om met de subsidiedossiers van verenigingen (en anderen) flexibeler
om te gaan. Hij vraagt het DB om ook dit mee te nemen wanneer ze het subsidiereglement zullen
herzien.
➢ Gitte (jeugdconsulente):
Gitte vraagt ook om zeker steeds de gegevens van (nieuwe) hoofdleiding én financieel
verantwoordelijke (+rekeningnummer(s) van de vereniging) up-to-date te houden bij de
jeugddienst. Dat voorkomt al zeker dat een oud-verantwoordelijke voor de verenigingen facturen
of andere reminders aankrijgt in plaats van de huidige verantwoordelijken.
Gitte (jeugdconsulente) stelt voor om de subsidieverdeling alvast te stemmen. Ze vermeld wél
uitdrukkelijk dat normaal de verenigingen extra tijd krijgen om de verdeling na te kijken, maar door nu al
een stemming en advies uit te brengen zou de uitbetalingsdatum van de subsidies wel nog in december
van dit jaar (2019) vallen. Hierop polst het DB bij de aanwezige leden of er personen/verenigingen zijn
die de verdeling graag nog eens nakijken. Daarop komt weinig reactie, maar toch besluit het DB om het
stemmingsonderwerp zo te formuleren dat beide pistes kunnen gerealiseerd worden.
Er werd gestemd over het volgende:
“De jeugdraad keurt de subsidieverdeling zoals gepresenteerd op de jeugdraad van 4 oktober 2019 goed,
tenzij er voor dinsdag 15 oktober 2019 om 16u00 nog opmerkingen worden doorgegeven aan de
jeugddienst. Indien er daadwerkelijk opmerkingen binnen zijn gekomen, buigt de jeugdraad zich opnieuw
over de (mogelijks gewijzigde) verdeling.”
Dit advies werd unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden van de jeugdraad.
Het advies zelf kan worden teruggevonden in bijlage.

5. JEUGDWEEK
De Jeugdweek van deze herfstvakantie zal plaatsvinden van vrijdag 25 oktober tot en met zaterdag 2
november. Deze jeugdraad werden er meer praktische afspraken gemaakt met de verschillende
verenigingen. De programmaboekjes waren gedrukt en aanwezig.
Enkele puntjes die werden besproken (met de nodige afspaken die moesten worden gemaakt) :
▪

Cantus (25/10/2019):
o liefst iedereen van de leiding aanwezig
o Er wordt ook water voorzien; dus niemand wordt verplicht om alcohol te drinken
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o

▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Er wordt gevraagd of eigen codexen en/of linten mogen worden meegebracht.
Uiteraard is dit toegestaan. Er zou blijkbaar ook een app bestaan met alle liedjes.
Jeugdhuis Wiedes is nog op zoek naar personen die de cantus kunnen voorzitten.
Den Aftrap (26/10/2019):
o elke vereniging maakt dit jaar een eigen spel
o iedereen wordt verwacht om 12u00 en wordt getrakteerd op koffiekoeken
o Don Bosco laat weten zelf geen spel te voorzien, maar wil graag bij de rest aansluiten
(andere verenigingen ook)
o Alle kinderen en leiding krijgen ook een gratis hamburger vanaf 16u00
(een mooie traktatie voor de helpende handen)
o VIB heeft graag een grasveld voor hun spel, dit is normaal geen probleem
Koffietafel voor JH Korridor of Halloween-run (26/10/2019):
o De oud-leiding van JH Korridor had graag een “koffietafel” georganiseerd als laatste
activiteit van het tijdelijk gesloten jeugdhuis. Vorige jeugdraad werd echter voorgesteld
door schepen Stefan dat de verenigingen konden deelnemen aan de Halloween-run,
georganiseerd door de Sportdienst.
o Na een korte poll onder de aanwezigen wordt de voorkeur gegeven aan de Koffietafel
van JH Korridor.
Versier het feestje (27/10/2019):
o Georganiseerd door Scouts
Reverse dropping (27/10/2019):
o Georganiseerd door de VIB, KLJ en KSA
XXL kartonconstructies bouwen (28/10/2019):
o Activiteit georganiseerd door de gemeente (met ondersteuning van leiding
jeugdverenigingen)
Leidings-BBQ (28/10/2019):
o Korte discussie over het al dan niet iemand laten komen om te bakken?
Er wordt beslist om inderdaad een “professional” te voorzien.
o Het DB vraagt om tijdig (tegen vrijdag 11 oktober) de juiste aantallen per vereniging te
laten weten. Van tevoren inschrijven is een must.
Filmnamiddag (29/10/2019):
o Georganiseerd door de KSA
Karaoke (29/10/2019):
o Georganiseerd door Don Bosco in JH Korridor
o Ellen van het DB heeft een huishoudelijk reglement opgesteld voor het gebruik van JH
Korridor in de afwezigheid van een jeugdhuiswerking. Deze dient gerespecteerd te
worden, zowel in de Jeugdweek als daarna.
Pretzwembad deluxe (30/10/2019):
o Georganiseerd door de VIB
o Aanwezige leiding wordt getrakteerd op smoskes voor lunch
Ballenbaddisco (31/10/2019):
o Georganiseerd door Don Bosco & Scouts
Griezeltocht mét afterparty (01/11/2019):
o Georganiseerd door VIB & KLJ, ondersteund door alle andere verenigingen
Zwarte markt (02/11/2019):
o Georganiseerd door de KLJ
Gala van de Gouden Dabberkes (02/11/2019):
o Schepencollege komt tappen 21.00u – 00u00
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o
o
o

Vrijwilligers (DB) voor van 00u00 tot 03u00
DJs voor de avond : DJ N1CO,DJs uit jeugdverenigingen (Scouts, KSA ...), DJ BitterBart?
Prijsuitreiking:
▪ Door te stemming
▪ Mag niet te lang in beslag nemen

6. PUNTJES SCHEPEN STEFAN POORTMANS
➢ Opslag in Vlimmeren:
Vanaf dat de Vlimmerse kerststal wordt opgebouwd en dus uit haar opbergruimte is, wordt
de vrije ruimte ter beschikking gesteld van de (jeugd)verenigingen (KLJ, VIB, JH Wiedes,
Duivenbond, OCMW ...). Deze laatsten zouden alvast eens moeten nadenken over de
herverdeling en of er eventueel rekken nodig zijn. Communicatie kan gebeuren met Maarten
Meyers van de gemeentediensten.
➢ Kerstmarkt in Beerse:
De kerstmarkt start dit jaar met een nieuw concept :
1 grote, centrale tent in plaats van alle verenigingen apart met hun eigen tentje
Je kan nog wel tentjes huren. Is er interesse vanuit de Jeugdraad of -verenigingen om deel te
nemen?
➢ Skatepark
• Gaan starten met participatietraject in 2020 om zo te informeren over wat er nu net
moet komen
• Uitvoering is gebudgetteerd in 2021
• Een oproep om binnen elke vereniging eens rond te horen wie zich bezig houdt met
skaten, steppen, ... (op wieltjes dingen doen) en die wil deelnemen aan het
participatietraject.

VRAGEN AAN DE SCHEPEN:
❖ Sieben (Jeugdhuis Wiedes):
Kan er een opfrissing/vervanging komen van de sanitaire blok aan de jeugdlokalen in Vlimmeren?
Wanneer zijn hier de middelen voor gebudgetteerd?
Antwoord:
Er kan op dit moment nog geen zinnig antwoord worden gegeven op deze vraag aangezien de
budgetten nog niet volledig vastliggen. Stefan zal het nakijken.
❖ Ellen (DB Jeugdraad):
De speelpleintjes van de wijken hebben geen omheining meer.
Is het de bedoeling dat spelende kindjes op straat kunnen komen?
Antwoord:
• Voor de speelpleintjes wordt een budget voorzien in 2020 van €55.000.
• Er zullen echter ook keuzes gemaakt moeten worden. Zo worden bijvoorbeeld niet alle
mobiele toestellen meer even intensief gebruikt als vroeger.
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•

Er wordt dus een nieuwe visie omtrent de speelpleintjes worden uitgewerkt.
De Jeugdraad wordt hier mee in betrokken.

7. PUNTJES JEUGDCONSULENTE GITTE SCHEYLTJENS
A. Kindergemeenteraad
•
•
•
•

Elle Verwaest heeft afgetoetst in de scholen van onze gemeente hoe dit concept vorm kan krijgen
Er zouden ook leerkrachten mee achter het concept staan (vertrouwde gezichten)
Een specifieke werkgroep wordt nog opgesteld
De eerste kindergemeenteraad zou moeten zetelen in november 2020

B. Huwelijksreis Gitte
•
•
•

Verlof 18 oktober, trouw 19 oktober en 24 oktober ben ik land uit
18 november begint Gitte terug te werken
Jeugdraad november wordt bijgezeten door Elle Verwaest als plaatsvervanger

8. VARIA
❖ DB Jeugdraad:
o
o

o

Moet nog eens nadenken over JH Korridor (nadat feestjes in de Jeugdweek zijn gepasseerd)
Infomoment over GAS-boetes (Wouter Luyckx)
▪ nog wel andere partners in geïnteresseerd
▪ Wouter document laten opstellen zodat wij al algemene info hebben (of als DB daarheen
moet gaan): Wouter laten samenvatten wat er besproken moet worden
Zondag (06/10/2019) speelgoed tweedehandsbeurs in ’t Heilaar van half 10 tot 12u00

❖ KSA:
o
o
o

Startdag zeer goed : goede opkomst (de jongsten) + doop nog op einde van september
Kermisweekend : beste editie tot nu toe (geen problemen met vestiare)
Slechte security (naam nog doorgeven?)
▪ Bengaals vuurwerk in de tent (zelf moeten blussen)
▪ ook gevechten werden niet tegen gehouden

❖ Scouts :
o
o
o

Scouts op maat brochure bij voor het DB zodat ze zich kunnen informeren
308 leden zonder leiding dit werkjaar
Jongste tak is zelfs met 68 leden

❖ JH Wiedes:
o
o
o
o
o
o

Wiedesweekend
Openluchtquiz georganiseerd waar veel volk was
Ouderavond
Beursfuif zaterdag 05/10
Bus naar Het Blingpaleis in Highstreet
Bus naar Azencross in Loenhout

❖ Lentekind:
o

Vanaf dit jaar vieren we “40 jaar Lentekind”: groot feest op het einde van de zomer
Meer info volgt nog!
29 augustus 2020 : Kampvuur op plein Lentekind zelf

o

Goede startdagen gehad met een verdubbeling van de leden!

❖ KLJ:
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❖ VIB:
o
o
o
o

Goede startdagen : 130 inschrijvingen tot nu toe
Mondo Verde : daguitstap
7 februari niet aanwezig op Jeugdraad
Financieel verantwoordelijke is veranderd en er was een hoofdleidster-wissel

VOLGENDE JEUGDRAAD @ LENTEKIND
OM 20U OP 08/11
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