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Datum: Donderdag 28 november 2019 
Locatie: Chiro Sint-Job 

 

Agendapunten 
 

1. Verslag vorige vergadering OK? 
 

2. Financiën 
o Zichtrekening: €6749,84 

Laatste verrichtingen: Buitengewoon gewoon + nacht van de jeugdraad 
o Spaarrekening: €8300,94 

 
3. Quiz van Nick 

 
o Wie is wie  het dagelijks bestuur van de jeugdraad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Feedback  

 
o Systeem is goed gevonden. 

 
o Groepen: 

 Jonas: JRK Sint-Lenaarts + Koor 

 Nick: JRK Brecht + Akabe + JH ‘t Jop 

 Tomas: KLJ Overbroek + Chiro Sint-Job 

 Marie/Marlies: KLJ Brecht + KLJ Sint-Lenaarts 

 Jens/Jasper: Chiro M Brecht + Chiro J Brecht + JH Bastion 

 Matthijs: Chiro Nelto + JH Den Dijk 
o Ontbijt Dag van de jeugdbeweging 

o Ideeën om zelf iets te doen in Brecht  

 Ontbijt in Hoogstraten is leuk maar we bereiken slechts een heel klein 
deel van de Brechtse jeugd 

 Iets in eigen gemeente doen is wel leuker, er zijn verenigingen die 
denken dat het haalbaar is en andere niet, KLJ Sint-Lenaarts wil 
volgend jaar zelf iets doen, JRK Sint-Lenaarts zag het ook wel zitten om 
iets mee te organiseren. KLJ Overbroek doet zelf al iets, is het dan niet 

JWI Punten op 10 

Chirojongens Brecht 6 
Chiromeisjes Brecht 9 

JRK Brecht 10 
KLJ Brecht 1 

JH ’t Bastion 5 
Jongerenkoor Akkoord 10 

KLJ Overbroek 10 
Chiro Nelto 8 
JH Den Dijk 10 

JRK St-Lenaarts 9 
KLJ St-Lenaarts 5 
AKABE Rafiki 10 
Chiro St-Job 10 

JH ‘t Jop 4 
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mogelijk om in elke deelgemeente met de ondersteuning van de 
verenigingen een ontbijt te realiseren? 

 Afwisselen in de deelgemeente lijkt niet zo interessant 

 Badge/ andere gadget: de meningen waren verdeeld. 
 

o Nacht van de jeugdraad 
o Andere datum? Begin september met start nieuw werkjaar?  

 DJ’s van verschillende verenigingen is een top concept 

 Taxi/bus vervoer is wel een must 

 Datum is niet ideaal,  meerdere verenigingen (vooral van Brecht en 
sint-Lenaarts) vonden het beter met de dag van de jeugdbeweging (in 
samenloop met een ontbijt over de verschillende deelgemeente zou 
dit ook wel een mooie afsluiter zijn 

o Retributiereglementen 
o Algemeen: 

 Weinig feedback: veel verenigingen wisten het bestaan er niet van dus 
dan konden ze er weinig op zeggen 

o Repetitieruimte ’t Jop: voorlopig behoud van de prijzen 

 Veel gebruikt 
o Speelpleinwerking: in maart 2019 een verhoging 

 Niet echt van toepassing voor de verenigingen 
o GC Jan Vander Noot + OC ’t Centrum + Kapel Oude klooster + Goorhof 

 verhoging prijzen + opdeling VM, NM en avond 

 goed idee 1/3 dagen prijzen moeten dan wel in verhouding zijn 
met dagprijzen 

 Verenigingen die aangesloten zijn bij de jeugdraad kunnen een zaal 
huren voor 1/3 van de standaardprijs. 

 Voor een vergaderzaal is dit €7 voor een VM/NM en €10,5 voor een 
avond 

 Als dit de verenigingsprijs is is het duur, dan kan je even goed 
op café gaan vergaderen 

o Subsidies 
o Dossiers niet goed ingevuld 

 Gemengde feedback: de verenigingen die het wel goed ingevuld 
hadden vinden het niet eerlijk aangezien die er wel veel tijd in hebben 
gestoken, de andere zijn natuurlijk wel content 

 Is een leefweek ook een kamp? 
Dit kan als weekend/kamp gezien worden. Maar: je mag een lid maar 
voor 1 van deze 3 inbrengen 

o Mail per vereniging met voorstellen voor aanpassing 

 Mail met de opmerkingen was duidelijk 
o Opnieuw indienen ten laatste 8/12: jeugdraadbrecht@gmail.com 
o Uitbetaling is voor februari/maart 

o Varia 
o Systeem met de groepjes: 

mailto:jeugdraadbrecht@gmail.com
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 Zeker voor herhaling vatbaar, zo komt er meer feedback vanuit de 
verenigingen (we moeten de verdeling nog eens bekijken want er was 
1 groepje dat nog niet zo goed ging) 

 Voorziet de gemeente nog feestbussen? 

 Neen: dit budget is geschrapt, dit is enkel nog voorzien voor 
oud op nieuw. 

 Herbruikbare plastieken beker voor de jeugdhuizen, is dit in 
samenwerking met de gemeente? 

 Er is een werkgroep mee bezig in de gemeente, op dit ogenblik 
niets voorzien dus ben je op jezelf aangewezen. 

 moet je verplicht security nemen die erkend is? Op zwarte pietenbal is 
dit eigenlijk niet de moeite dus doen ze het zelf 

 dit moet vanaf een bepaalt aantal personen 
 

 
5. Plakzuilen 

 

 
 

6. Vorming gemachtigd opzichter 
o Politie vraagt om enkele mogelijke data door te geven om de opleiding te laten 

doorgaan, kan ook op zaterdag of zondag. Liefst groeperen per deelgemeente. 
o Geïnteresseerde verenigingen 

 Chiromeisjes Brecht + KLJ Overboek 

 Chiro Nelto + KLJ Sint-Lenaarts 

 Chiro Sint-Job + Akabe 

 

7. Aankomende evenementen 
o Nieuwjaarsreceptie: vrijdag 31/01/2020 in JH Bastion (Brecht) 

 Om 20u vergadering jeugdraad 

 Om 21u receptie voor alle leiding en bestuursleden. 
o Teerfeest: vrijdag 28/02/2020 in JH Den Dijk (Sint-Lenaarts) 

 €20 inschrijvingsgeld 

 Zware bieren niet inclusief prijs 

 Feestbus terug naar Sint-Job 

 Brechtse DJ’s ipv Double-U 
 

8. Data tot volgende jeugdraad 
o Voor alle activiteiten in Brecht: https://www.brecht.be/agenda 
o Komende jeugdraden: (standaard 4de donderdag van de maand) 

Sint-Job Sint-Lenaarts Brecht-Overbroek

Sep - okt Chiro Sint-Job JH Den Dijk JH t'Bastion

Nov - dec JH t'Jop KLJ Sint-Lenaarts KLJ Brecht

Jan - feb Akabe Rafiki JRK Sint-Lenaarts Chiromeisjes Brecht

Maa - apr Chiro Sint-Job Chiro Nelto Chirojongens Brecht

Mei - Jun JH t'Jop Jongerenkoor KLJ Overbroek

Jul - aug Dagelijks bestuur

https://www.brecht.be/agenda
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o Geen jeugdraad in december 
o Vrijdag 31 januari 2020 (+ nieuwjaarsreceptie) 

o Evenementen jeugdraad: 
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 
o Vlottenrace: zondag 10 mei 2020 
o Roefeldag: zaterdag 26 september 2020 

o Evenementen jeugdverenigingen: 
o Slotakkoord: 21 december 
o trappistenslag klj Overbroek: 15december 
o pre newyears party: 28 december 
o chocomelk voor de zingers door jrk sint-lenaarts: 31 januari 
o Kerstboomverbranding Chiro sint-job: 11 januari 
o kerstboomverbranding klj Overbroek: 17 januari 
o quiz rode kruis Brecht: 17 januari 

 
 

9. Veiling materiaal jongerenkoor AKKOORd 
 

 


