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Verslag Jeugdraad donderdag 17 november 2022 
 

 

1. Financiën 

- Zichtrekening: € 152,47 
- Spaarrekening:  € 11.000,00 

 
Laatste uitgaven:  € 500, ontbijt Dag van de Jeugdbeweging 
 

2. Quiz 

Thema: Wij hebben toch echt een bruisende jeugdgemeente he? 
 

3. Plakzuilen 

  
  

Sint-Job Sint-Lenaarts Brecht-Overbroek 

sept-okt Chiro Sint-Job Chiro Nelto Chirojongens Brecht 

nov-dec JH ‘t Jop KLJ Sint-Lenaarts Chiromeisjes Brecht 

jan-feb Akabe Rafiki JRK Sint-Lenaarts JH ‘t Bastion 

maa-apr Chiro Sint-Job JH Den Dijk KLJ Brecht 



 

 

mei-jun JH ‘t Jop Chiro Nelto KLJ Overbroek 

jul-aug Dagelijks bestuur Jeugdraad 

 

 

4. Sluitingsweekend GC 

Evaluatie: Heel positief! 

Boeken-toe-fuif door de 3 jeugdhuizen + dorpsdag waarop de meeste verenigingen aanwezig waren 

Iedereen bedankt om zo talrijk aanwezig te zijn en mee te ondersteunen! 

Eten werd te duur bevonden op de dorpsdag. 

 

5. Buitengewoon Gewoon 

Evaluatie: Top-editie 

60-tal kinderen 

Organisatie op Chiro Nelto ism Akabe Rafiki en tal van vrijwilligers. 

Hopelijk volgend jaar met nog meer verenigingen en vrijwilligers want evenement groeit! 

 
 

6. Dag van de Jeugdbeweging  

Evaluatie: Groot succes! 

Last-minute organisatie tussen Jeugdraad, Chiro Brecht en KLJ Brecht. 

Veel positieve feedback! 

Draaiboek ligt klaar. Hoeft op zich niet veel werk te zijn. 

Hopelijk alle verenigingen mee op de kar volgend jaar???!!!!!!! 

 

7. Digitale Evenementaanvraag Eaglebe 

Samen met de verenigingen doorlopen. Er volgt nog een overzicht van elk in te vullen luik met tips en trics. 
 
Vraag vanuit de Jeugdraad: Moet het formulier van de uitleendienst nog apart opgestuurd worden? 
 

Nee, nadat dit is opgeladen in het systeem Eaglebe gaat dit automatisch naar de uitleendienst. In principe 
moeten jullie nadien een bevestiging krijgen van de uitleendienst zelf. 

 

 

 



 

 

8. Adviezen infrastructuursubsidies & digitalisering subsidies 

 Achteraf-aanvraag infrastructuursubsidies 

o Periode tussen 31 oktober en 31 december 

o Probleem van dringende herstellingen 

 Digitalisering subsidies - aanvullingen op behoefteanalyse 

o Makkelijker en efficiënter voor verenigingen 

 

9. Individuele Kadervorming 

Nog eens extra onder de aandacht brengen, OOK binnen je eigen vereniging! 
 

 Personen tussen 15 en 30 jaar. 

 Woonachtig in groot Brecht. 

 Enkel cursussen die leiden tot het behalen van een attest “Animator”, “Hoofdanimator”, of “Instructeur”. 

 Tot 75 % van het inschrijfgeld wordt terugbetaald. 
 
Digitaal aan te vragen: https://www.brecht.be/vrije-tijd/jeugd/financieel/subsidies-jeugd 
 

10. Gemachtigd Opzichters 

 Datum: 1 december 

 Locatie: Brecht. 
Lokaal te bepalen afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 

 Ontvangst + theoretische uiteenzetting (1,5 à 2 uur) + praktijkgedeelte (1 à 1,5 uur). 
 

 Deadline inschrijven: 23/11/2022 
Mailen naar iris.denies@brecht.be 
 

Vraag vanuit de Jeugdraad: Is het attest overal geldig of enkel binnen eigen gemeente? 
 

In regel is het attest enkel geldig in de gemeente waar het afgeleverd werd. Maar, aangezien de vorming 
praktisch overal dezelfde is wordt in elke gemeente apart bekeken hoe ze hier mee omgaan. In sommige 
gemeenten is het voldoende om het attest als bewijs voor te leggen (of, het wordt door de politie 
opgevraagd bij de gemeente waar het werd afgeleverd.) 
Denk er alleszins aan dat, als je op kamp of weekend gaat, je goed informeert bij die gemeente 
hoe ze er daar mee omgaan. 

 

11. UitPas & 80-20 regeling 

 UitPas regio Van Polder tot Kempen (Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Schilde, Schoten, Stabroek, 
Wijnegem en Wuustwezel) 

 UitPas met kansentarief als nieuw systeem 80-20. Op dit moment nog mogelijk om via oud systeem te 
werken. 

 UitPas zonder kansentarief als systeem om punten te sparen en om te ruilen tegen voordelen/gadgets. 

 Op dit moment mogelijk om alles administratief al in orde te maken. Te regelen met jeugddienst. 

 In het voorjaar workshop organiseren om verenigingen hands-on verder te helpen. 

https://www.brecht.be/vrije-tijd/jeugd/financieel/subsidies-jeugd
mailto:iris.denies@brecht.be


 

 

Voor meer info kan je steeds terecht op onze website: 
https://www.brecht.be/vrije-tijd/toegankelijk-vrijetijdsaanbod/80-procent-korting-op-vrijetijdsactiviteiten 
 
Via deze weg wil de gemeente ook een warme oproep doen om dit gegeven ook actief op te nemen binnen jullie 
vereniging en via jullie eigen kanalen. 
 

12. Data evenementen 

 3 februari ‘23: Nieuwjaarsreceptie (JH Bastion) → Rest van de leidingsploeg ook welkom! 

 24 februari ‘23: Teerfeest  

 31 maart ‘23: Quiz van de Jeugdraad  

 15 april ‘23: Roefeldag → Interesse om bij in de werkgroep te komen? Contacteer Jasper! 

 14 mei ‘23: Zeepkistenrace 
 
 

13. Rondvraag 

Chirojongens Brecht / 
 

Chiromeisjes Brecht 11/12 – Kerstkaartjesverkoop voor het goede doel 
 

Akabe Rafiki 
 

18/11 – Quiz (nog plek voor 1 ploeg) 
 

Chiro Sint-Job 14/01 - Alternatieve kerstboomverbranding 
 

Chiro Nelto 11/02 - Aspibal 
 

KLJ Brecht / 
 

KLJ Overbroek 18/12 – Trapistenslag 
13/01 - Kerstboomverbranding 
 

KLJ Sint-Lenaarts 3/12 – Zatte pietenbal 
27/01 - Quiz 
 

JRK Sint-Lenaarts / 
 

JH ’t Jop 31/12 – Gala-editie 
19/11 – Hardcore feestje (enkel voor leden) 

JH Bastion / 
 

JH Den Dijk / 
 

Stuurgroep 
Speelpleinwerking 
 

/ 
 

 

https://www.brecht.be/vrije-tijd/toegankelijk-vrijetijdsaanbod/80-procent-korting-op-vrijetijdsactiviteiten

