Verslag Jeugdraad
2018-2019

Datum: 1 februari 2019
Agendapunten
1.

Welkom door de voorzitter
Nick heet iedereen welkom en wenst iedereen een gelukkige Nieuwjaar.

2.

Nieuwjaarsbrief Schepen van jeugd
Liefste verenigingen
Ook al is het al jaren de gewoonte, graag wil ik ditmaal niet terugblikken op het verleden maar
enkel kijken naar de uitdagingen die op ons staan te wachten.
- We dienen het subsidiereglement up-to-date te maken.
- Hoe gaan we er voor zorgen dat jongeren in eigen gemeente kunnen blijven wonen?
- Hoe blijven we inspelen op de steeds groter wordende vraag naar betaalbare kinderopvang?
- Hoe krijgen we jongeren op de fiets en houden we ze op de fiets?
- Waar dienen we meer aandacht te besteden aan de zwakke weggebruiker?
- Vinden jongeren die zorg nodig hebben hun weg naar de juiste dienstverlening?
- Hebben jongeren voldoende plaatsen om elkaar te ontmoeten?
- Hoe kunnen we jeugdbewegingen nog beter ondersteunen?
- Hoe kunnen we de niet-georganiseerde jeugd betrekken bij de jeugdraad?
- Onze jeugdlokalen worden vooral in het weekend gebruikt. Kunnen we het niet interessant maken
voor verenigingen dat zij deze openstellen naar anderen?
- Hoe kan de jeugdraad de politiek op tijd wakkerschudden dat ze hun jongeren niet mogen vergeten? Is
een memorandum hiervoor het juiste medium?
- Kan een kinderraad een meerwaarde betekenen naar kinderparticipatie?
- Hoe kunnen we kinderen en jongeren in kansarmoede alle kansen geven die ze verdienen om deel uit te
maken van het verenigingsleven?
- Zijn onze jeugdlokalen voldoende brandveilig, toegankelijk en wat met verenigingen die problemen
hebben met het vinden van een lokaal?
- Hoe kunnen we verenigingen aanmoedigen om evenementen te organiseren?
- ...
Zoals jullie merken hebben we hier in Brecht nog wel wat werk. Mag ik jullie vragen mee na de denken
over oplossingen op al deze vragen? Laat de jeugdraad de stem zijn van de meer dan 5000 kinderen en
jongeren in onze gemeente. Jullie zijn hier in de eerste plaats aanwezig voor jullie vereniging maar vergeet
niet dat jouw stem de stem moet vertegenwoordigen van alle 5000 jongeren in onze gemeente. Ik twijfel
er niet aan, samen met de jeugdraad zijn we klaar voor wat de toekomst brengt!
Ik wens jullie het beste toe voor 2019!
Liefs
Frans
Brecht, 1 februari 2019

Frans Van Looveren is onze nieuwe Schepen van Jeugd.
Zijn contactgegevens: frans.vanlooveren@brecht.be - 0472/31.98.83
3.

Verslag vorige keer
o Geen opmerkingen
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4.

Financiën
o Zichtrekening: €5948.35
Laatste verrichtingen: afrekening nacht van de jeugdraad
o Spaarrekening: €7294.73

5.

Quiz van Mick
 Uitreiking en puntenverdeling quiz 2018 Een jeugdbeweging kan een springkasteel
winnen. Als een jeugdhuis of een jongerenkoor de quiz wint krijgen ze een
luxevergadering met bediening door het dagelijkse bestuur.
Winnaar QUIZ jeugdraad 2018-2019
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

JH Den Dijk : 3 + 3 + 1 +1 = 8
JRK Brecht : 3 + 2 +1 + 2 + 2 = 10
JRK Sint-lenaarts : 2 + 2 +2 + 1 + 3 + 3 = 13
KLJ Brecht : 2 + 2 = 4
JH ’t Bastion : 2 + 1 + 2 = 5
Akabe Rafiki : 2 + 2 + 2 + 3 = 9
Jongeren koor Akkoord : 1 + 1 + 2 = 4
Chiro Sint Job : 1 + 1 + 3 + 2 = 7
Chiro meisjes Brecht : 2 + 2 + 3 = 7
Chiro jongens Brecht : 2 + 3 + 2 + 3 = 10
Chiro Nelto : 1 + 2 + 3 + 2 = 8

 Quiz van Mick
Er worden logo’s getoond van biermerken.
JWI
Chirojongens Brecht
Chiromeisjes Brecht
JRK Brecht
KLJ Brecht
JH ’t Bastion
Jongerenkoor Akkoord
KLJ Overbroek
Chiro Nelto
JH Den Dijk
JRK St-Lenaarts
KLJ St-Lenaarts
AKABE Rafiki
Chiro St-Job
JH ‘t Jop

6.

Punten op 8
3
3
9
5
4
9
3
8
9
9
2
2
10
verontschuldigd

Plakzuilen
Hieronder staat de beurtrol voor dit werkjaar:
Sint-Job
Sint-Lenaarts Brecht-Overbroek
Sep - okt
Chiro
JH Den Dijk
JH 't Bastion
Nov - dec JH 't Jop
KLJ
KLJ Brecht
Jan - feb Akabe Rafiki
JRK
Chiromeisjes
Maa - apr
Chiro
Chiro Nelto
Chirojongens
Mei - Jun JH 't Jop Jongerenkoor KLJ Overbroek
Jul - aug
Dagelijks bestuur

 We zijn volop bezig met aanpassingen te maken aan het aanplakreglement van de
gemeente zodat commerciële organisaties ook effectief gesanctioneerd kunnen
worden indien nodig. Dit reglement zal ter stemming aan jullie voorgelegd worden op
de jeugdraad van maart.
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7.

Werkgroepen
o Roefeldag
o Zaterdag 4 mei  save the date.
o Thema: fata morgana.
o Optreden van de Bende, soortgelijk aan de Ketnetband.
o Er zal in februari gestart worden met de communicatie naar alle 6-12 jarigen in de
gemeente. Later zullen jullie ook de uitnodiging digitaal krijgen om te verspreiden
onder jullie leden.
o Breng jullie leidingsploeg en 16+ leden alvast op de hoogte van deze datum.
 Vrijwilligers worden in de watten gelegd met eten en drinken, zowel tijdens
als na de activiteit.
 Subsidiepunten. In 2018-2019 was een punt 1,23 euro waard. Per aanwezig
16+ lid of leiding krijg je zo’n punt net zoals per aanwezigheid op een
werkgroepvergadering.
 Super leuke uitgewerkte dag, zeker de moeite!
o Vlottenrace
o Zondag 29 september  graag asap jullie feedback over deze datum
o Opstart van de werkgroep is binnenkort. Zijn er mensen binnen of buiten jullie
vereniging die mee in de werkgroep zouden willen stappen?
o Willen er jeugdbewegingen een standje uitbaten met eten of drinken? Of iets
anders doen van spelletjes? In het verleden werden er hamburgers, ijsjes en
drinken verkocht door verenigingen. De opbrengst hiervan is voor de eigen
werking. Ook werd er al een grime standje en ijsjes voorzien…
o Buitengewoon gewoon
o Opstart werkgroep binnenkort. Zijn er mensen binnen of buiten jullie vereniging
die mee in de werkgroep zouden willen stappen?
o Een dag speciaal voor kinderen met een beperking (mentaal of fysiek)
o Er is een intensere begeleiding nodig dan tijdens de Roefeldag.
o Er worden spelletjes gespeeld binnen een thema.
o Datum wellicht begin tot midden oktober

8.

Teerfeest
o Vrijdag 1 maart in JH Den Dijk.
o Inschrijven via overschrijving €15 per persoon. Alles is inclusief zowel frietjes als
drinken a volenté. De affiche met rekeningnummer zit in bijlage. Inschrijven voor
vrijdag 22 februari.
o Vervoer
o De heenrit kan gemaakt worden met de Lijn, zij die niet over een buzzypass
beschikken krijgen hun ticketje terugbetaald van ons.
o Voor de terugrit wordt er voor een Verhoeven bus gezorgd.
o Pak de bak wordt terug georganiseerd in de week voor het teerfeest. Meer info volgt
via facebook
o Hotdogwedstrijd: Met zoveel mogelijk mensen van jullie leidingsploeg aanwezig zijn,
en een groepskreet uitwerken met heel jullie leidingsploeg en laten zien.
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9.

Quiz
 Vrijdag 29 maart Quiz in het CC.
 Ploegen van 4 tot 6 personen.
 Momenteel al 8 ploegen ingeschreven. Inschrijven kan via
jeugdraadbrecht@gmail.com
 Plezante interactieve quiz.
 Verschillende prijzen te winnen. Ook de beste Brechts jeugdbeweging wint een
speciale prijs.

10. Oordoppen
o Vraag aan jullie om eens te polsen bij jullie leden/leiding/… te horen hoeveel er juist
geïnteresseerd zijn zodat wij ongeveer een schatting hebben.
11. Brecht met een hart
Dat is een organisatie van NEOS. Die kregen van uit hun koepel de vraag om iets te doen
voor Brecht met een hart. Ze hebben het opengetrokken naar iedereen en de naam van
de organisatie werd Groot Brecht met een hart. Ze willen 25.000 euro in zamelen met
kleine acties die verenigingen binnen groot Brecht organiseren in de trend van de
warmste week. Dit geld wordt daarna verdeeld onder organisaties en verenigingen die
mensen met een beperking of mensen in armoede helpen.
Er worden pins verkocht voor 2 euro. Per pin is er 1 euro winst. Een jeugdbeweging kan
deze pins verkopen voor 3 euro. Dat is dan 1 euro aankoopwaarde, 1 euro voor Groot
Brecht met een hart en 1 euro voor de jeugdbeweging. Dit is 1 van de mogelijkheden dit
je met je vereniging kan doen, zelf iets organiseren mag ook altijd.
Er wordt een oproep gedaan om toe te treden tot de kerngroep. Deze start op 7
februari en gaat door om 20u00 in het Sluisken.
Het dagelijks bestuur gaat wellicht met Pasenkermis een activiteit organiseren om geld
in te zamelen.
Je kan voor meer informatie mailen naar neossportos@telenet.be of
maystruyven@gmail.com
12. BE-alert
Is er echt een dringende, snelle melding te doen in geval van een noodsituatie (bijvoorbeeld
evacuatie), dan kan de gemeente BE-alert inschakelen. Met dat alarmeringssysteem kunnen we
een bericht uitsturen via sms, e-mail of telefoon, specifiek gericht naar de betrokken bewoners.
Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Er kan een alarm worden
verzonden op basis van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op BeAlert! Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van
locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Registreer je vandaag nog
gratis via onderstaande link!
Info en registreren: www.be-alert.be
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13. Opmaken memorandum Jeugdraad
o Het dagelijks bestuur van de jeugdraad wil een memorandum opmaken.
Een memorandum is eigenlijk een lijst van wensen, bedenkingen, tips van een
bepaalde groep aan een bestuur, aan beleidsmakers. Daarom vragen wij aan jullie
om eens met je jeugdvereniging na te denken over:
 Wat hebben we al maar kan anders of beter?
 Wat is er niet en zouden wel graag hebben?
 Wat kan eenvoudiger of moet juist uitgebreider?
 Dit kan heel ver gaan, van de aanvraag voor subsidies tot de aanvraag bij de
uitleendienst, van de straatverlichting of fietspaden bij je lokaal.
 Het kan gaan van het ontbreken van speelterreinen, speelbossen tot het
gebruik van lokalen en speelplaatsen van scholen die in het weekend leeg
staan,…
 Je kan het zo gek niet bedenken, THINK OUT OF THE BOX!
o Het beperkt zich ook niet tot je jeugdvereniging, ook je school, sportclub,
muziekschool, skateterrein, je eigen straat of gebuurte, mobiliteit van en naar je
(hoge)school, sportclub, jeugdvereniging, en nog zo veel meer.
Zolang het maar ergens jeugd gerelateerd is.
o Zo kan het dagelijks bestuur hiermee aan de slag bij het opmaken van een
memorandum om aan het nieuwe gemeentebestuur te bezorgen.
o Iedereen tussen de 3 en 35 jaar oud zijn mening telt. Straatverlichting tot
speelterreintjes het kan heel breed gaan. Daarom willen we naast jullie feedback ook
de feedback van de jongeren die niet in een jeugdvereniging of sportclub zitten en
willen we jullie vragen om de actief onze bevraging mee te delen naar iedereen die
je kent in de gemeente. Deze bevraging zal binnenkort op facebook verschijnen.
o De ouderenadviesraad heeft bij de vorige legislatuur 87% van de opgenomen punten
in hun memorandum kunnen laten aanpassen door het gemeentebestuur. Dit om
maar aan te tonen hoe effectief zo’n document kan zijn.
o We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is. Dit is jullie kans om je
stem te laten horen en iets gedaan te krijgen in de gemeente zij het specifiek voor je
vereniging of voor jongeren in het algemeen. Doe jullie best!
14. Varia
 Vorming rond het thema gezinnen in armoede. Een vormingsmoment over contact
maken met kwetsbare gezinnen. Dit voor alle professionelen (kinderbegeleiders,
leerkrachten, vroedvrouwen, medewerkers consultatiebureau, CLB, …) en
vrijwilligers (jeugdverenigingen, sportclubs, …) die met kinderen en gezinnen
werken of regelmatig met hen in contact komen.
• Dinsdagavond 19 maart 2019 van 19u30 tot 22u30 in Schilde, De Werf 44, zaal
Expo (Schoolstraat 44, 2970 Schilde)
• Zaterdagvoormiddag 23 maart 2019 van 09u30 tot 12u30 in Zoersel, zaal
Dorpszicht boven de bib (Dorp 54, 2980 Zoersel)
• Inschrijven is gratis, maar verplicht. Inschrijven kan via een online
inschrijvingsformulier.
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Advies intentieverklaring gebruik speelplaats Maria Middalares
Wouter geeft een korte toelichting bij het advies. De bedoeling is dat de speelplaats
van Maria Middelares vernieuwd wordt. De bedoeling is dat ook externe
organisaties zoals Chiro Sint-Job of Akabé Rafiki de speelplaats buiten de schooluren
zouden kunnen gebruiken voor activiteiten.
De jeugdraad kan zich unaniem vinden in dit idee. Zowel Akakbé Rafikiki als de Chiro
van Sint-Job vullen de intentieverklaring in.
Dit advies is een perfect voorbeeld voor voorstellen die je kan doen voor ons
memorandum.



Er wordt ook een vraag gesteld over het gebruik van wegwerpbare bekers tijdens
fuiven. Komt er een alternatief van herbruikbare bekers in de uitleendienst?
o Wouter vraagt het na aan de dienst duurzaamheid.
o Daarnaast is dit opnieuw een voorbeeld van zaken die je ons kan doorgeven
voor het memorandum.



Afvalbeleid en het gebruik van een grote container tijdens een activiteit of bij het
opruimen van het lokaal.
o De jeugdraad heeft hierover een advies geschreven naar het gemeentebestuur
en momenteel wachten we nog op antwoord hierover. Wouter en Frans zullen
dit opvolgen.
o Daarnaast is dit opnieuw een voorbeeld van iets dat je ons kan doorgeven voor
het memorandum.



Gemachtigd opzichter
o De cursus in St-Job was zeer goed verlopen en ook de politie was enorm
tevreden met de opkomst.
o De cursus in St-Lenaarts moet nog gepland worden
In Sint-Lenaarts geen cursus meer organiseren omdat de mensen die de cursus
willen volgen jonger zijn dan 18 jaar.
o Wouter vraagt na of er een overzicht is wie er allemaal de cursus gemachtigd
opzichter heeft gevolgd de afgelopen jaren.

15. Data
Jeugdhuis Bastion
8 februari 1ste B-day Bash weekend!
9 februari Wheel Of Fortune met gratis vaten
Akabé Rafiki
16 februari ABBA Queens optreden van een coverband.
KLJ Sint-Lenaarts
3 maart paninislag
Chiro Brecht
3 maart Aspibal Chiro Brecht
Chiro Sint-Job
15 maart I-Love-Sint-Job
16 maart I-Love-Retro
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