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Datum:  Donderdag 26 september 2019 

Locatie: GC Jan van der Noot, Max Wildierszaal 

 

 

Wie zijn we en wat doen we? 

 

 We stellen het nieuwe dagelijks bestuur voor 

 De jeugdraad verdeelt de subsidies onder de JWI’s 

 De jeugdraad organiseert heel wat activiteiten: teerfeest, quiz, vlottenrace, Roefeldag, 
buitengewoon gewoon, … 

 De jeugdraad vraagt jullie mening over onderwerpen die met jeugd te maken hebben 

 Jullie kunnen met vragen of problemen over het eender wat met jullie jeugdbeweging bij ons 
terecht. Dat kan gaan van iets dat jullie vinden dat in de uitleendienst zou moeten zitten, tot 
problemen met een aanvraag of vergunning, iets dat jullie vinden dat anders georganiseerd 
zou moeten worden, vragen omtrent jullie gebouw of subsidies… 

 

 

Wat verwachten we van jullie? 

 

 Wij verwachten van jullie dat jullie aanwezig zijn op de jeugdraad 

 Wij verwachten jullie mening over alle jeugd gerelateerde onderwerpen 

 Wij verwachten dat jullie alle info die jullie meekrijgen op de jeugdraad doorspelen aan de 
rest van jullie leidingploeg/achterban 

 Wij verwachten dat als jullie vragen, een probleem of opmerking hebben dat jullie die aan de 
jeugdraad voorleggen 

 Wij verwachten dat jullie mee reclame maken voor evenementen georganiseerd door de 
jeugdraad 

 Jullie vrijwillige inzet op Buitengewoon Gewoon en Roefeldag 
 

 

Hoe communiceert het dagelijks bestuur met de jeugdraad en vice versa 

 

 Alle verslagen, evenementen zullen via de facebookgroep van de jeugdraad met jullie 
gedeeld worden 

 Andersom mogen jullie ook via de facebookgroep vragen stellen aan ons of reclame maken 
voor je evenement 

 De verslagen en andere info betreffende jeugdzaken zullen ook op regelmatige basis naar 
jullie gemaild worden door Wout. 

 Andersom kunnen jullie ook mailen naar de jeugddienst of jeugdraad met een vraag of 
opmerking jeugddienst@brecht.be of jeugdraadbrecht@gmail.com 

 Of je kan ook gewoon als je iemand van de jeugdraad tegenkomt die persoon aanspreken 
 

 

 

 

 

mailto:jeugddienst@brecht.be
mailto:jeugdraadbrecht@gmail.com
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Agendapunten 
 

1. Dagelijks bestuur jeugdraad 

 

 Voorzitter: Jens Goossens 

 Ondervoorzitter: Jonas Vermeiren 

 Penningmeester: Jasper Tengrootenhuysen 

 Secretaris: Wout Justens (Jeugdconsulent) 

 Schepen van Jeugd: Frans Van Looveren 

 Bestuursleden: Jonas Vermeiren, Nick Aernouts, Marie Claes, Marlies De Beuckelaer, Matthijs 
Vertommen, Thomas Deckx 

 

2. Financiën 

 Zichtrekening: € 197,06 

o Laatste verrichtingen: 

 Terugbetalingen Vlottenrace 

 Kamppaketten 

 Spaarrekening: € 9.300,93 

 

3. Quiz van Nick 

 

Affiches 

 

4. Plakzuilen 

 

De plakzuilen zijn indertijd op vraag van de jeugdraad geplaatst door de gemeente en dienen voor het 

promoten van evenementen van Brechtse (jeugd)verenigingen.  

De afspraak hierover met de jeugdraad is dat alle JWI’s de plakzuilen in hun gemeente om de beurt 

proper maken m.a.w. alle affiches eraf halen. Hou ook rekening met elkaar, overplakken mag maar 

laat ook nog affiches zichtbaar van je collega JWI. 

Hieronder staat de beurtrol voor dit werkjaar: 
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5. Subsidies 

 

 Ten laatste op vrijdag 4 oktober moeten de subsidieaanvragen binnen zijn bij de 
jeugddienst!  

o Afgeven op de jeugddienst kan tot 12u 
o In de brievenbus van de dienst vrije tijd (niet aangeraden) 
o Via mail ten laatste zondag 6 oktober om 23u59 in de mailbox van de jeugddienst 
o Met vragen kan je steeds bij de jeugddienst terecht 
o Vooraf bouwsubsidies voor komend werkjaar moeten ook dan binnengebracht zijn 
o OPGELET: zorg ervoor dat je een ontvangstbewijs vraagt bij het afgeven aan de balie 

of een leesbevestiging via mail. Als je geen dergelijke bevestiging ontvangt, vraag 
hier dan zelf achter. GEEN DOSSIER = GEEN SUBSIDIES 

o OPGELET: zorg ervoor dat je het dossier op tijd indient!  
o TE LAAT = GEEN SUBSIDIES, er worden geen uitzonderingen gemaakt! 

 Deadline JH nota’s is ... 
 

6. Werkgroepen 

 

 Buitengewoon gewoon: 
o Zaterdag 12 oktober 2019 bij Chiro Nelto (Sint-Lenaarts) 
o Thema dit jaar is leger 
o Voor de begeleiding hebben jullie een mail gekregen met een excell-bestand, 

hierin mogen jullie de namen voor begeleiders invullen. De eerste 5 namen 
kunnen gegarandeerd komen helpen en de extra vrijwilligers worden later nog 
aangevuld indien nodig. Gelieve dit excel-bestand tegen woensdag 2 oktober 
terug te sturen naar Karel De Nayer. 

 

 Roefeldag  
o Voorstel datum: 18 april 2020 
o Jasper en Lindsay trekken de groep 
o Wie wil bij de werkgroep komen? 

 

 Vlottenrace  
o Door blauwalgen afgelast, de werkgroep doet een evaluatie 

 

7. Dag van de Jeugdbeweging 

 

 Vrijdag 18 oktober 2019 ontbijt in Hoogstraten van 7u – 8u15, iedereen van jullie 
jeugdbeweging welkom 

 Elke vereniging krijgt ook een affiche mee 

 Vrijwillige helpende handen mogen een mailtje sturen naar Wout 
Helpers krijgen ook subsidiepunten 
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8. Nacht van de Jeugdraad 

 

 Voorstel datum: 1 november 2019 

 Voorstel locatie: JH ’t Jop 

 Meer info volgt nog 
 

9. Evaluatie kampbezoeken en pakketten 

 
Bekijken bij welke verengingen nog niet is langs geweest. 

Pakketten werden in orde bevonden. 

 

10. Varia 

 

 Peter/meter functie: 
o Ondersteuning van een specifieke vereniging 

 80/20 vrijetijdsparticipatie 
o Mensen in armoede kunnen via een ingevuld ontvangstbewijs 80% van het 

lidgeld en kampgeld terug krijgen bij de gemeente. Het is de bedoeling dat 
als mensen cash betalen ze een document/papier krijgen waarmee ze 
kunnen aantonen dat ze het lidgeld betaald hebben. Je kan een boekje met 
betaalbewijsjes krijgen op de jeugddienst. Via deze link vind je het 
aanvraagformulier terug: 

o https://www.brecht.be/leven/welzijn-
gezondheid/welzijnscampus/financi%C3%ABle-hulp-en-sociale-
hulp/financi%C3%ABle-hulp/80-procent 

o Andere acties die je kan doen: 
 Je kan ook nog altijd het lidgeld spreiden over 2 maanden  
 Tweedehands beurs voor uniformen 

 Vorming gemachtigd opzichter 
We bekijken of we een aantal momenten kunnen vastleggen.  
Verengingen die geïnteresseerd zijn mogen een mailtje sturen naar Jens. 

 

11. Data 

 Voor alle activiteiten in Brecht: https://www.brecht.be/agenda 

 Komende jeugdraden: (standaard 4de donderdag van de maand) 
o Donderdag 24 oktober 2019 
o Donderdag 28 november 2019 
o GEEN jeugdraad in december 
o Vrijdag 31 januari 2020 (+ nieuwjaarsreceptie) 

 Evenementen jeugdraad: 
o Buitengewoon gewoon: zaterdag 12 oktober 2019 
o Ontbijt Dag van de jeugdbeweging: vrijdag 18 oktober 2019  
o Nacht van de Jeugdraad: vrijdag 1 november 2019?  
o Nieuwjaarsreceptie: vrijdag 31 januari 2020 
o Teerfeest: vrijdag 28 februari 2020? 
o Quiz: vrijdag 3 april 2020? 
o Paasmarkt Brecht: maandag 13 april 2020 

https://www.brecht.be/leven/welzijn-gezondheid/welzijnscampus/financi%C3%ABle-hulp-en-sociale-hulp/financi%C3%ABle-hulp/80-procent
https://www.brecht.be/leven/welzijn-gezondheid/welzijnscampus/financi%C3%ABle-hulp-en-sociale-hulp/financi%C3%ABle-hulp/80-procent
https://www.brecht.be/leven/welzijn-gezondheid/welzijnscampus/financi%C3%ABle-hulp-en-sociale-hulp/financi%C3%ABle-hulp/80-procent
https://www.brecht.be/agenda
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o Roefeldag: zaterdag 18 april 2020? 

 Evenementen jeugdverenigingen: 
Oktober: 

o 13 oktober: De Warmste Croques - JRK 
o 27 oktober: Nelto café – CHIRO NELTO 
o 27 oktober: Spek en Ei – KLJ BRECHT 

 
November: 

o 3 november: pannekoekenbak 
o 3 november: mosselfeesten 
o 8 november: Quiz - AKABE 
o 9 november: Comedy avond: CHIRO BRECHT  
o 17 november: spaghetti 
o 30 november: zwarte pieten bal – KLJ SINT-LENAARTS 

 

CHIRO SINT-JOB: 

o 11 januari: kerstboomverbranding 

o 6 maart: I Love Sint job 

o 7 maart: I Love retro 

o 8 mei: Keti ijs-salon 

 

 

 


