Verslag Jeugdraad
2020-2021

Datum: 19 november 2020
Welkom door voorzitter
Agendapunten
1. Quiz van Nick
JWI
JRK Sint-Lenaarts
KLJ Brecht
KLJ Overbroek
KLJ Sint-Lenaarts
Chiro Nelto
Chiro Sint-Job
Chiro Meisjes Brecht
Chiro Jongens Brecht
JH ’t Jop
JH Den Dijk
JH Bastion
Akabe Rafiki

Score /10
6
8
7
6
6
9
8
6
4
9
8
8

2. Financiën
o Zichtrekening: € 3.165,50
Laatste verrichtingen: Markeerstiften en affiches DVDJ
o Spaarrekening: € 8.308,79
3. Plakzuilen

Nota: Plakzuilen enkel te onderhouden als het gaat om affiches die niet door de jeugdraad
geplaatst zijn. Af en toe controle uitoefenen dus.
Ter info: het nieuwe aanplakreglement is van kracht. Deze kan je HIER terugvinden.
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4. Subsidies
Uitzonderingshoofdstukken:

Uitbetaling in de loop van de week van 23 november 2020.

5. Covid-19 - Webinar
5.1 Nog eens kort de belangrijkste zaken:
•
•
•
•
•
•
•

Enkel kernactiviteiten kunnen doorgaan
Maximaal 1 hobby, dit om de verspreiding tussen verschillende verenigingen tegen te
gaan.
Maximale bubbels van 15, begeleidt door 2 personen (dus: 15 leden + 2 leiding).
• Meer leiding? Elke extra leiding heeft als gevolg dat er een lid afvalt.
Mondmasker verplicht vanaf 12 jaar
Mondmasker sterk aangeraden voor -12
1 Covid-19 verantwoordelijke per vereniging
• Tegen 30/11/2020 doorsturen via deze link naar het gemeentebestuur.
Gemeentelijke infrastructuur kan gebruikt worden voor:
• Organiseren kernactiviteit
• Overlegmoment vereniging
• Enkel met in acht name van de geldende regels met betrekking tot hygiëne,
afstand en maximaal toegelaten personen op de specifieke locatie
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•
•
•

Waar kan je alle info nog eens terugvinden?
Hier kan je het volledige protocol nog eens nalezen
De FAQ’s worden bijgehouden en op de website geplaatst.
Algemene vragen kunnen doorgegeven worden via:
• het Brechts callcenter 0800 23 310
• of corona@brecht.be

Hoe moet het nu verder?
 We roepen iedereen op om specifieke vragen met betrekking tot ondersteuning
zoveel mogelijk op te lijsten en door te geven aan de jeugddienst.
wout.justens@brecht.be & bert.vrints@brecht.be
 Op deze manier hebben we een zicht op de specifieke noden en kunnen we verder
aan de slag.
5.2 Vragen + Evaluatie webinar
Chiro Sint-Job
Als wij niet met 15 leden per groep kunnen opstarten, betekend dit dan dat onze
werking tot april stil ligt?
 We proberen samen naar een oplossing te zoeken, maar als er geen mogelijkheid is
om onder die voorwaarde terug op te starten betekend dat inderdaad dat de
werking stil ligt tot 31 maart 2021.
Wat moeten we doen als er ouders lidgeld terugvragen? We vrezen dat ouders eerder
voor hobby's kiezen die meer lidgeld kosten, en dus eventueel ons lidgeld terugvragen.
 We adviseren iedereen om zijn/haar vereniging(en) te blijven steunen en geen
lidgeld terug te vragen. We bekijken intern nog of we hier verdere stappen in
kunnen ondernemen.
Wat als we weten dat kinderen niet voor 1 hobby kiezen? Worden we dan verwacht om
ze te weigeren?
 Neen, die verantwoordelijk kan en mag niet bij jullie gelegd worden. Die ligt
hoofdzakelijk bij de leden en hun ouders. Het is niet aan jullie om leden te
weigeren. We rekenen op ieders engagement en gezond verstand om die regel in
acht te nemen.
Raar dat er over een samenwerking wordt gesproken terwijl er geen enkel overleg met
de verenigingen is geweest voorafgaand aan de webinar.
 Dat begrijpen we, maar de samenwerking moet gezien worden als een langdurig
engagement tussen gemeentebestuur en de verenigingen om het virus in te dijken.
Maar, we begrijpen de frustratie dat jullie niet betrokken zijn geweest bij het
nemen van deze maatregelen.
Voor Chiro Sint-Job zal het niet mogelijk zijn om werking onder het protocol terug op te
starten.
 Dat vinden we zeer jammer om te horen. Bedankt om dit nogmaals te
onderstrepen. We nemen dit mee naar het gemeentebestuur.
Akabe Rafiki
Mag je bij een geldactiviteit ook leveren (naast het afhaalpunt, de rest vanzelfsprekend
volledig online)?
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Neen, hier wordt geen toestemming voor gegeven. Indien jullie een uitzondering op
de regel wensen aan te vragen moet dit schriftelijk gebeuren. Je vraagt steeds
toestemming van de gemeente Brecht via corona@brecht.be en stuurt daarbij je
draaiboek door.
Klopt het dat we terug overnachtingen kunnen doen van zodra de federale maatregelen
dit toelaten, maw dat de gemeentelijke hier niet in beperken?
 Het klopt dat hier niet meteen over gesproken is werd. We hopen hierbij wel op
ieders gezond verstand.
Chiro Brecht
Wij (Chiro Brecht) zitten momenteel met onze kalenders. Deze manier van verkopen is
niet ideaal. Zijn er mogelijkheden voor ons, wat op deze manier gaan we verlies draaien
:(
 Stuur jullie vraag door naar de jeugddienst en we bekijken samen hoe we hier
eventueel in kunnen ondersteunen.
KLJ Brecht
Momenteel gelden er regels tot 31 maart, das nog een dikke 4 maanden wat wel wat
lang is. Is er een kans dat de maatregelen vroeger versoepelen?
 Die kans achten we zeer klein.
Hoe is de crisis-cel samengesteld?
 Deze bestaat uit: Burgemeester, Algemeen directeur, Hoofd Communicatie, Hoofd
integrale veiligheid.
JRK Sint-Lenaarts
Voor JRK Sint-Lenaarts vrezen ze veel ledenverlies en zodoende geen activiteit te
kunnen organiseren.
 Jammer om te horen, maar we hopen wel dat er iets kan georganiseerd worden
voor de weinige leden die dan toch zouden blijven komen.
Verder stelt het dagelijks bestuur ook nog een algemene feedback-nota op met jullie
vragen/bedenkingen. Deze zal voorgelegd worden aan het college van burgemeester en
schepenen.
6. Noodfonds
JEUGD – SPORT - CULTUUR
272.261,10 euro voor gemeente Brecht
Voorstel voor de besteding van het noodfonds werd uitgewerkt door de gemeente, met
feedback van de verschillende adviesraden.
Voorstel moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad van december.
Het omvat een waaier aan ondersteuningsmogelijkheden voor ALLE verenigingen.
Het luik in verband met de financiële ondersteuning hopen we in de loop van december, na
goedkeuring van de gemeenteraad, uit te betalen aan alle brechtse verenigingen.
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7. Dag van de jeugdbeweging
DB jeugdraad: Affiche-actie + markeerstiften

8. Rondvraag
Vereniging
Akabe Rafiki
Chiro jongens Brecht

Acties DVDJ ?
Activiteit in teken van DVDJ
Niets ondernomen

Chiro meisjes Brecht

Niets ondernomen

Chiro Nelto
Chiro Sint-Job
JH Den Dijk
JH ’t Jop
JH ’t Bastion
JRK Sint-Lenaarts
KLJ Brecht

Niets ondernomen
Leiding samen koffiekoeken
gegeten
Niets ondernomen
Niets ondernomen
Niets ondernomen
Lunchpakket (groot succes)
Niets ondernomen

KLJ Overbroek
KLJ Sint-Lenaarts

Niets ondernomen
Niets ondernomen

•

Online-acties/evenementen
Kunnen meer inzetten op online
Sinterklaaswandeling (alternatief
enkel met ouders)
Idem + website voor jongste
groepen + zelf verzonnen
opdrachten voor de oudere
groepen.
Verder te bekijken
Wekelijkse opdrachten per groep
+ allerhande acties….
Niets ondernomen
Niets ondernomen
Niets ondernomen
Nog bezig met uitwerking
Discourt voor de oudste groep +
quiz voor de +12.
Al over aan het nadenken.
Uitdagingen voor de oudere
groepen + nog verder over
nadenken.

Zijn er verder nog vragen over de subsidies, covid-19 webinar, noodfonds, …?
Geen verdere vragen.

9. Aanwezigheden
Vereniging
Akabe Rafiki
Chiro jongens Brecht
Chiro meisjes Brecht
Chiro Nelto
Chiro Sint-Job
JH Den Dijk
JH ’t Jop
JH ’t Bastion
JRK Sint-Lenaarts
KLJ Brecht
KLJ Overbroek

Afgevaardigde 1
Rob Vorsselmans
/
Xante Bogaerts
Matthias Vos
Dries Lambrechts
Seppe Ooms
Yannick Severyns
Fabian Bogaerts
Inne Aernouts
Stef Rigouts
Sien Paelinckx

Afgevaardigde 2
Sarah Jansen
Bram Verheyen
Jente Van Beylen
/
Thomas Van Doninck
/
/
Nick Vochten
/
Ward Geentjes
/
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KLJ Sint-Lenaarts
DB

Gemeente Brecht

Steffi Bevers
Jens Goossens
Marlies De Beuckelaer
Thomas Deckx
Wout Justens

Janne Haest
Jonas Vermeiren
Matthijs Vertommen
Nick Aernouts
Frans Van Looveren
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