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

Michiel Dockx
Ellen Vorsselmans
Lotte Bautil
Leen Renders

➢ Scouts & Gidsen
▪
▪
▪

Astrid Josten
Laura Henderieckx
Jelle Kerstens

▪
▪
▪
▪

Caro Nuyts
Bo Vermeiren
Charlotte Josten
Giel Nuyts

➢ VIB

➢ Lentekind
▪
▪

Yannick Meyers
Noor Van Dijck

➢ Don Bosco
▪
▪

Tom Adriaensen
Kent Roefs

➢ Jeugdhuis Wiedes:
▪
▪

Sieben Snels
Willem Renders

➢ KSA Beerse:
▪
▪
▪
▪
➢
➢

Pieter Verheyden
Amber Vorsselmans
Gijs Craene
Lisse Daneels

Jeugddienst: Gitte Scheyltjens
Gemeente Beerse: Stefan Poortmans

❖ VERONTSCHULDIGD:

➢ KLJ Vlimmeren

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

Goedkeuring vorig verslag
Evaluatie Jeugdweek 2019
Subsidieverdeling voor jeugdverenigingen
Puntjes Jeugddienst
Puntjes Schepen van Jeugd
Varia
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1. Goedkeuring vorig verslag:
Het verslag van vorige jeugdraad (6 november 2019 te Lentekind) wordt unaniem goedgekeurd.

2. Evaluatie Jeugdweek 2019
Omdat er vorige Jeugdraad (8 november 2019) niet veel mensen aanwezig waren die effectief op de
Jeugdweek aanwezig waren, werd er gevraagd naar feedback vanuit de hele achterban van elke
jeugdvereniging:
▪

▪

▪

▪

VIB:
Wij zijn voorstander van het voorstel van Leen (Renders) en Ellen (Vorsselmans) om de
Jeugdweek te vervangen door enkele grote(re) activiteiten gespreid over het hele kalenderjaar.
KSA Beerse:
Onze leiding vond de leidingsactiviteiten erg tof en de leden waren ook tevreden over de
ledenactiviteiten. Niet iedereen is even enthousiast om naar activiteiten doorheen de week te
komen (in plaats van de vaste activiteit op zaterdag).
Jeugdhuis Wiedes:
Wij hebben weinig feeling met de Jeugdweek en zijn dus enkel aanwezig op de
leidingsactiviteiten omdat we uiteraard geen kinderen hebben in onze leden. Dit jaar waren we
minder vrij om te kiezen welke activiteiten we organiseerden, aangezien die op voorhand door
de werkgroep waren vastgelegd. Voor ons is het interessanter om ons eigen ding te kunnen doen
in plaats van mee te werken aan een op voorhand vastgelegd concept.
Scouts & Gidsen Beerse:
Hebben hun algemene vergadering met de volledige leidingsploeg pas na deze Jeugdraad, dus zij
zulen volgende Jeugdraad terugkoppelen.

3. Subsidieverdeling voor jeugdverenigingen
3.1. Stemmen over de subsidieverdeling 2018-2019 voor jeugdbewegingen en -huizen
Bij de vorige subsidieverdeling 2018-2019 werd er gestemd dat de verdeling zouden worden
goedgekeurd tenzij er opmerkingen zouden binnenkomen bij de jeugddienst. Dat laatste is gebeurd
aangezien VIB opmerkingen binnenbracht. Op basis hiervan besliste het DB van de Jeugdraad (nietunaniem) om een herverdeling van de subsidiedossiers toe te staan. Deze werd door Gitte
Scheyltjens van de Jeugddienst berekend en digitaal bezorgd aan de leden van de Jeugdraad in de
namiddag van 6 december.
Op de Jeugdraad werd er eerst gevraagd aan alle aanwezigen of de herverdeling opnieuw gestemd
kon worden of dat deze enkele dagen later (nadat iedereen de nieuwe verdeling rustig had kunnen
bekijken) online gestemd zou worden. Stemmen moet sowieso gebeuren op korte termijn, aangezien
de subsidies anders niet tijdig uitbetaald kunnen worden.
Uiteindelijk werd de herverdeling op de Jeugdraad zelf gestemd en niet-unaniem goedgekeurd.
Scouts & Gidsen Beerse stemden tegen aangezien zij zich afvragen of er vanaf nu elk jaar zo flexibel
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zal worden omgegaan met de deadline voor het binnenbrengen van de dossiers.
Hierop antwoordde het DB dat men de komende jaren een nieuw subsidiereglement wil doorvoeren
voor het jeugdwerk in onze gemeente waarin duidelijke reminders zullen worden opgenomen
omtrent het binnenbrengen van de dossiers. Dit is vandaag de dag nog niet het geval, waardoor er
miscommunicaties kunnen ontstaan bij het wisselen van leidingsploegen etc.
Het advies van de Jeugdraad naar het gemeentebestuur is terug te vinden in bijlage.

3.2. Het huidige subsidiereglement uitgelegd
Zie presentatie in bijlage.
Korte uiteenzetting van het huidige subsidiereglement waarbij de aanwezigen van de Jeugdraad op
een interactieve manier hun feedback konden geven tijdens de verschillende punten die besproken
werden.

3.3. Subsidiereglement: een nieuw model
Zie presentatie in bijlage.
Korte uiteenzetting van een nieuw model van verdeling van de subsidies voor jeugdwerk in onze
gemeente dat is uitgedacht door het DB van de Jeugdraad. Dit model is momenteel louter
conceptueel en wil vooral aangeven hoe de subsidies in grote lijnen zullen verdeeld worden en waar
het DB graag de accenten wil leggen. Momenteel ligt de focus dan ook vooral op sterke
werkingssubsidies (verenigingen met sterke werking belonen) en het opentrekken van subsidies naar
niet-verenigde jeugd.
Na deze algemene voorstelling van het huidige en nieuwe subsidiemodel werd er unaniem door de groep
beslist dat het DB in de komende maanden mag werken aan een meer gedetailleerde omschrijving van
het nieuwe model. Eens dit gebeurd is, zal er op een Jeugdraad op een interactieve manier om feedback
worden gevraagd om alle verenigingen op één lijn te krijgen rond dit nieuwe model.
Co-creatie met de verenigingen is voor het DB van de Jeugdraad dan ook dé centrale term in dit
dossier.

4. PUNTJES JEUGDDIENST
•

Geen extra opmerkingen vanwege Gitte Scheyltjens.

5. PUNTJES SCHEPEN VAN JEUGD
•

Vanaf 2020 treedt de nieuwe wet rond recycling van plastic bekers (90% moet gerecycleerd
kunnen worden, anders niet meer gebruiken) in werking. De gemeente heeft samengezeten met
een werkgroep van grote evenementen in onze gemeente en kwam tot de conclusie dat de
gemeente zelf bekers gaat kopen en afwassen (installatie die je nodig hebt om te handelen op
avond zelf). Daarnaast wordt er een raamcontract afgesloten met was-installatie die dan kan
worden gehuurd door verenigingen voor hun evenementen.
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6. VARIA
❖ DB Jeugdraad:
▪ Zijn naar de voorstelling van het Meerjarenplan voor adviesraden geweest en heeft daar
– samen met Jelle Kerstens en Kaat Jacobs van Scouts & Gidsen – gebrainstormd over
het advies dat daaromtrent geschreven moest worden. Daarna werd dit advies via
Facebook voorgelegd aan de leden van de Jeugdraad en uiteindelijk doorgestuurd naar
de gemeentediensten. Ook dit advies is in bijlage te vinden.
▪ Het DB is naar een vorming van Bataljong geweest, een organisatie die jeugdraden en
jeugdraadmedewerkers ondersteunt.
▪ Er is alvast één punt van ons 14-puntenplan in orde gebracht: het dossier “ extra
opbergruimte voor jeugdverenigingen” is in Vlimmeren gefinaliseerd sinds de vorige
Jeugdraad.
▪ Korte terugkoppeling naar de veiligheidsvoorzieningen aan de jeugdlokalen:
o Noodherstellingen zijn gebeurd door dienst Openbare Werken
o Dienst Facility heeft de opvolging gedaan met Jeugdhuis Wiedes
o Scouts & Gidsen en KSA Beerse hebben geen extra maatregelen genomen na de
inbraken van vorige maand
❖ Scouts & Gidsen Beerse:
▪ Oudste groep staat op de kerstmarkt in Beerse met een aanbod van verschillende
jenevers.
❖ Don Bosco:
▪ Heeft haar 2e editie van Bitterbal gehad.
Was minder opkomst dan vorig jaar, maar komt waarschijnlijk door de gewijzigde
locatie. Zij zullen komend jaar waarschijnlijk ook terug op zoek moeten naar een nieuwe
locatie.
❖ Lentekind:
▪ Heeft haar quiz op 22 februari 2020 in de parochiezaal te Vlimmeren.
❖ VIB:
▪
▪
▪
▪

Komen komend weekend rond met ijstaarten.
Staan samen met Jeugdhuis Wiedes en KLJ Vlimmeren op de kerstmarkt in Vlimmeren.
Houdt op 27 december een kerstfeestje voor al haar leden met springkastelen en
frietjes.
Vraagt zich af of ze ook als Feitelijke Vereniging een UBO-register moeten indienen,
aangezien VZW’s hiertoe verplicht zijn. Dit register omvat alle

❖ Jeugdhuis Wiedes
▪ Organiseert hun verjaardagsfuif God Zij Drank op 28 maart 2020.
▪ Legt een bus in naar de Azencross op 27 december 2019.
▪ Laat Vlimmeren en omstreken oudjaar vieren in hun jeugdhuis op 31 december 2019.
▪ Doet op 28 december 2019 een Winterwandeling met jenever.
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VOLGENDE JEUGDRAAD:
VRIJDAG 10 JANUARI 2020
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