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Datum: 24 september 2020 

Welkom door voorzitter 

 
o Wie zijn wij en wat doen wij 

 
 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… 

 … 
 
o 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 leidingsploeg/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 
 … 

 
o 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. Quiz van Nick 
 

2. Dagelijks bestuur jeugdraad 
 
o Voorzitter: Jens Goossens 
o Ondervoorzitter: Jonas Vermeiren 
o Penningmeester: Jasper Tengrootenhuysen 
o Secretaris: Wout Justens (Jeugdconsulent) 
o Schepen van Jeugd: Frans Van Looveren 
o Bestuursleden: Jonas Vermeiren, Nick Aernouts, Marlies De Beuckelaer, Matthijs 

Vertommen, Thomas Deckx 
 

3. Financiën 
 
o Zichtrekening: € 5043,60 

Laatste verrichtingen: Kamp pakketten 
o Spaarrekening: € 8308,79 

 
4. Beleidsverklaring door Frans Van Looveren 

 
5. Mandaten goedkeuren 

 
Unaniem goedgekeurd 
 

6. 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: 
 

 
 
 
 
 

Sint-Job Sint-Lenaarts Brecht-Overbroek

Sep - 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
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7. Subsidies 
o Ten laatste op woensdag 7 oktober moeten de subsidieaanvragen binnen zijn bij 

de jeugddienst!  
 Afgeven op de jeugddienst kan tot 12u 
 In de brievenbus van de dienst vrije tijd (niet aangeraden) 
 Via mail ten laatste om 23u59 in de mailbox van de jeugddienst 
 Met vragen kan je steeds bij de jeugddienst terecht 
 Vooraf bouwsubsidies voor komend werkjaar moeten ook dan binnengebracht 

zijn 
 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 

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

 
8. Werkgroepen 

o Buitengewoon gewoon: afgelast 
o Roefeldag 
o Vlottenrace  

 
9. Dag van de jeugdbeweging 

 
o Vrijdag 23 oktober 2020 

 
10. Evaluatie kamppakketten 

 
11. Peter/meter 

 

 
 

12. Varia 
o Vorming gemachtigd opzichter 

o Wout bekijkt of het mogelijk is dit te organiseren. Geïnteresseerden 
mogen alvast een seintje geven om al dan niet deel te nemen. 

o Bespreking compenserende maatregelen Covid-19. Advies aanleveren tegen ten 
laatste vrijdag 2 oktober 12u00. Mailen naar jeugddienst@brecht.be 

o Ideeën ontwikkeling De Merel?. Advies aanleveren tegen ten laatste vrijdag 2 
oktober 12u00. Mailen naar jeugddienst@brecht.be 

o Advies politiereglement 
o Geen bezwaren tegen de toevoegingen/aanpassingen 

Nick KLJ Brecht Akabe Rafiki

Jens JH 't Bastion

Marlies KLJ Sint-Lenaarts

Jasper Chiromeisjes Brecht Chirojongens Brecht

Matthijs JH Den Dijk Chiro Nelto

Jonas JRK Sint-Lenaarts

Thomas Chiro Sint-Job KLJ Overbroek

Wout JH 't Jop
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13. Data 

o Komende jeugdraden: 
o Geen jeugdraad in oktober 
o Donderdag 19 november 2020 
o Geen jeugdraad in december 
o Vrijdag 29 januari 2021 (+ nieuwjaarsreceptie) 

o Evenementen jeugdraad: 
o Dag van de jeugdbeweging: vrijdag 23 oktober 2019  
o Nieuwjaarsreceptie: vrijdag 29 januari 2021 

o Evenementen jeugdverenigingen: 
o KLJ Sint-Lenaarts: 28/11: mogelijks alternatief zwarte pietenbal 
o Chiro Brecht: begin november: afhaalmosselen. 
o Akabe Rafiki: 27/11: Quiz (mogelijks fysiek, anders digitaal). 

 
14 Rondvraag:  

 ChiroM Brecht: vraag om EHBO of pedagogisch diploma op te nemen in 
subsidieregelement. We bekijken de mogelijkheid om dit op te nemen in het nieuwe 
subsidiereglement. 

 Akabe Rafiki vraagt om info rond doorsturen mbt corona-besmetting en wat te doen. 
(Zie bijlage op pagina 5) 

 KLJ Sint-Lenaarts vraagt om haagje te herzien of te verwijderen. 

 Frans Van Looveren: nieuwe installatie OC ’t Centrum: mogelijkheid om gebruik van 
te maken. Vb.: filmavond. Vraag stellen aan de cultuurdienst. 

 
14. Aanwezigheden 

Vereniging Afgevaardigde 1 Afgevaardigde 2 

Akabe Rafiki Rob Vorsselmans Sarah Jansen 

Chiro jongens Brecht Stef Beudeker Bram Verheyen 

Chiro meisjes Brecht Xante Bogaerts Inne Bogaerts 

Chiro Nelto Wout Van Dijck Siebe Van Den Hoeck 

Chiro Sint-Job Dries Lambrechts Thomas Van Doninck 

JH Den Dijk Verontschuldigd Verontschuldigd 

JH ’t Jop Afwezig Afwezig 

JH ’t Bastion Fabian Bogaerts Jeroen Vermeiren 

JRK Sint-Lenaarts Inne Aernouts / 

KLJ Brecht Stef Beyers Ward Geentjes 

KLJ Overbroek Thibau De Pooter Stijn Hoeymans 

KLJ Sint-Lenaarts Steffi Bevers Vroni Wouters 

DB  Jens Goossens Jonas Vermeiren 

 Jasper Tengrootenhuysen Matthijs Vertommen 

 Thomas Deckx  

Gemeente Brecht Wout Justens Frans Van Looveren 
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BIJLAGE  
 
Met het stijgende aantal coronabesmettingen in de gemeente Brecht, bezorg ik je nog even 
een overzicht van de te volgen stappen wanneer je als jeugdvereniging verneemt dat er één 
van jouw leden besmet is met het coronavirus. Bij een besmetting (of vermoeden tot 
besmetting) binnen jouw vereniging, dien je dit onmiddellijk te melden aan het gemeentelijk 
callcenter op het nummer 0800 23 310. Dit nummer is 24u op 24u te bereiken. Zij zullen je 
verder begeleiden in deze procedure. 
 
DE BESMETTE PERSOON: 

 De persoon in kwestie blijft thuis, neemt niet deel aan de activiteit en contacteert zo 

snel mogelijk zijn/haar huisarts. 

 De huisarts bepaalt welke stappen er ondernomen moeten worden. 

 
DE JEUGDVERENIGING: 
 
1. Stel voor je vereniging een corona-verantwoordelijke aan (mocht dat nog niet het geval 

zijn). 

 Hij/zij is het eerste aanspreekpunt i.v.m. de vragen omtrent corona. 

 Zo wordt vermeden dat er door verschillende personen in de vereniging 

tegenstrijdige boodschappen worden gegeven. 

 Zorg ervoor dat de corona-verantwoordelijke goed op de hoogte is van de 

maatregelen 

 
2. Schat het risico in van het besmettingsgevaar 

 Is de besmette persoon op een vergadering of activiteit geweest (tel indien nodig 2 

dagen terug voor het begin van de symptomen): 

o Indien nee, geen actie nodig binnen de vereniging 

o Indien ja, ga door naar de volgende vragen. 

 Heeft de besmette persoon op elke moment de afstandsregels gevolgd tijdens de 

activiteit? 

o Indien ja, dan wordt dit beschouwd als laag risico contact. Communiceer dit 

aan de deelnemers van de activiteit. 

o Indien nee, dan start je met het opmaken van de contactlijsten in functie van 

de contact tracing. 

 
3.  Maak een lijst op van de contactpersonen 

 Maak lijsten op met de risicocontacten (namen + telefoonnummer). Dit zijn personen 

die tijdens, voor of na de activiteit op minder dan 1,5 meter van de besmette 

persoon zijn geweest: 

o Tijdens de activiteit (besmettingsgevaar indoor is hoger dan outdoor)  

o Gezamenlijk voorbereiding binnen (duidt ook de personen aan die naast de 

besmette persoon zaten) 

o Eventuele babbels met ouders, … zonder mondmasker 
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 Bezorg deze lijsten asap aan de besmette persoon en aan het gemeentelijk callcenter 

zodat die van start kunnen gaan met de contact tracing. 

 
4.  Communicatie 

 Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen. 

 Maak nooit zonder toestemming de medische gegevens van een lid bekend! In de 

regel communiceer je niet over de identiteit van de besmette persoon tenzij deze zelf 

aangeeft dat dit voor hem/haar ok is. 

 Indien de Contact tracing niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon om 

de teamleden, samen te informeren 

 Tracht eerst advies in te winnen via het gemeentelijk callcenter 0800 23 310 

alvorens je hierover communiceert naar de andere leden!  

 Vermeld duidelijk indien het over een hoog of laag risico gaat.  

 Op die manier is men ook beter voorbereid indien men wordt gecontacteerd 

in functie van contactonderzoek. 

 Eventueel kan deze folder helpen: https://www.zorg-en-

gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_juli-

2020.pdf  

 Let op, vanaf 1 oktober wordt de quarantaineperiode ingekort tot 7 dagen 

(beslissing veiligheidsraad) 

 Bekijk samen met het contact center of het nodig is om vergaderingen of activiteiten 

tijdelijk op te schorten voor een bepaald groep. 

 Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de vereniging hebt 

ondernomen. 

 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_juli-2020.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_juli-2020.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_juli-2020.pdf

