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Datum: 25 oktober 2018 
 

Agendapunten 
 
1. Verslag 

Iedereen heeft het verslag gekregen.  
Iedereen is toegevoegd aan de facebookgroep. 

 
2. Financiën  

o Zichtrekening:  6383,00 
Laatste verrichtingen: 
- Betalingen voor DeBattle 
- De drank na de jeugdraad 
- De afterparty van Buitengewoon gewoon  

o Spaarrekening: 7294,00 
 
3. Quiz van Mick 

Verkiezingen: Mick stelde een lijst op met alle bevoegdheden van het schepencollege. 
Aan de jeugdraad wordt gevraagd om de juiste bevoegdheid bij de juiste persoon te 
plaatsen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Plakzuilen 
Hieronder staat de beurtrol voor dit werkjaar: 

 
 

Wij hebben gemerkt dat Highstreet en andere commerciële instanties onze plakpalen 
volledig aan het overplakken zijn. Er is een schrijven vertrokken vanuit het 
gemeentebestuur om hen te vragen hiermee te stoppen. Indien er toch nog overplakt 
wordt dan volgt er een gasboete. 

 
 

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

JWI Punten op 8 

Chirojongens Brecht 7 
Chiromeisjes Brecht 7 

JRK Brecht 7 
KLJ Brecht 4 

JH ’t Bastion 5 
Jongerenkoor Akkoord 2 

KLJ Overbroek 4 
Chiro Nelto 8 
JH Den Dijk 4 

JRK St-Lenaarts 4 
KLJ St-Lenaarts 3 
AKABE Rafiki 7 
Chiro St-Job 7 

JH ‘t Jop Verontschuldigd 
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5. Subsidies 

 Vraag om uitzondering door Akabe Rafiki en vzw ’t Scheutje: 
Akabe en vzw ‘t Scheutje geven korte toelichting waarom hun dossiers te laat zijn.  

 
Aan de jeugdraad wordt gevraagd of er een uitzondering gemaakt kan worden en dat 
de dossiers van beide verenigingen alsnog aanvaardt kunnen worden.  
Chiro Sint-Job stelt de vraag waarom er nu wel een uitzondering gevraagd kan 
worden maar vorig jaar toen zij dit op voorhand vroegen er geen uitzondering 
gegeven kon worden.  
Wouter legt uit dat de deadline in het verleden al met 2 weken verlaat is op vraag 
van de jeugdbewegingen. Deze deadline nog verlaten zorgt ervoor dat de verdeling 
pas in november kan gebeuren en indien daar nog aanpassingen op moeten 
gebeuren er een speciale zitting van de jeugdraad bijeen moet geroepen worden 
daar het geen jeugdraad is in december.  
 
De jeugdraad keurt deze uitzondering met 25 stemmen voor en 1 onthouding goed.  

 

 De jeugddienst laat weten dat de dossiers dit jaar niet goed zijn ingevuld, 
kampaanvragen ontbreken, geen facturen in bijlage, onvolledige dossiers,… 

 
Dinsdag 30 oktober krijgt iedere jeugdbeweging de vraag van Wouter om hun 
dossiers aan te vullen. Alle aanvullingen  moeten voor maandag 5 november op de 
jeugddienst zijn. Indien de aanvullingen er later zijn dan kan dit niet meer aan het 
subsidiedossier toegevoegd worden. 
 

 Indien er nog vragen of opmerkingen omtrent de subsidies zijn, aarzel dan niet om de 
jeugddienst te contacteren. 

 
6. Evaluatie Debattle 

 Er waren ±180 mensen aanwezig maar relatief weinig jongeren. Hoe konden we het 
aantrekkelijker maken? Er waren t.o.v. 6 jaar geleden veel minder jongeren aanwezig.  
De meningen zijn verdeeld over dit onderwerp. Er zijn verenigingen die vertellen dat 
politiek de jeugd niet interesseert, al zijn er ook verenigingen die het wel een goed 
initiatief vinden en zeker een meerwaarde om terug te organiseren.  
 

7. Werkgroepen 
 

 Evaluatie Buitengewoon gewoon:  
o Goed weer, spelletjes gespeeld op de chiro en de geitenboerderij. Veel 

begeleiding; een record aantal deelnemers en lekker eten.  
o Vorige jeugdraad werd aangehaald dat het werving systeem voor begeleiders niet 

goed gewerkt heeft.  
 

Volgend jaar wordt er in de facebook groep van de jeugdraad een oproep gedaan. 
Per vereniging worden er 5 leiders aangesteld en als er dan nog een tekort is kan 
er verder aangevuld worden. Op deze manier is er een betere verdeling. Wat 
denkt de jeugdraad?  De jeugdraad vindt dit een goed initiatief. 
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 Roefeldag  
o Datum nog te bepalen, een zaterdag ergens vanaf half april – begin mei 
o Wie wil bij de werkgroep komen? Stel het zeker voor aan je leidingsploeg en laat 

het ons weten 
 

 Vlottenrace  
o Er zal een nieuwe editie georganiseerd worden op een zondag in september 2019 
o Wie wil bij de werkgroep komen? Stel het zeker voor aan je leidingsploeg en laat 

het ons weten 
o De werkgroep start vanaf januari 

 
8. Evaluatie Dag van de jeugdbeweging - Nacht van de jeugdraad 

 Wat vonden jullie van het ontbijt? 
Goed bevonden 
Chiro Nelto geeft stelt voor om het eten en drinken op te splitsen zodat er niet 1 
lange rij ontstaat waardoor je heel lang moet aanschuiven. 
 

 Wat vonden jullie van nacht van de Jeugdraad? 
Wij vonden het een zeer geslaagde avond en opvolger van de kroegentocht. Het zou 
de bedoeling zijn om te roteren tussen de verschillende jeugdhuizen van de 
deelgemeenten. Wat denken jullie van het concept en de datum? 
- De leiding van de KLJ St-Lenaarts vond het leuk. 
- De Chiro en Akabe van Sint-job verkiest de dag en nacht van de jeugdbeweging in 
Antwerpen. Zij vragen of geen bus inleggen voor alle jeugdbewegingen naar de dag 
en nacht van de jeugdbeweging?  
De jeugdraad vindt het een  goed concept maar liefst op een andere datum.  
Het inleggen van een bus zal bekeken worden door het dagelijks bestuur. 

 

 Wat hebben jullie zelf georganiseerd in het kader van dag van de jeugdbeweging? 
KLJ Brecht en Overbroek organiseren ook een ontbijt 
We stellen deze vraag omdat we in Hoogstraten uiteraard maar een deel van de 
Brechtse jeugd bereiken. Iets in Brecht zelf organiseren is voor ons praktisch niet 
haalbaar maar we zouden wel jullie eigen initiatieven kunnen ondersteunen. Mocht 
dit zo zijn, laat het ons dan zeker weten. 
 

9. Varia 

 Feedback op de oordoppenactie voorstel van jeugdraad september? 
Jongerenkoor akkoord, Klj Overbroek, Klj Sint-lenaarts, Chiro sint-job geven aan 
geïnteresseerd te zijn. 
Het dagelijks bestuur zal dit verder uitwerken. 

 

 Vorming: het is ons opgevallen dat er nog maar weinig vorming subsidies voor 
animatorcursussen worden aangevraagd. 
Raadsleden geven aan dat ze geen interesse hebben in deze vormingen en dat ze 
meestal op onmogelijke tijdsstippen vallen 
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Het dagelijks bestuur vraagt op er vormingen zijn die de jeugdraad voor hen kan 
organiseren?  
Financiën, verzekeringen, affiches maken met online tools, 
Neem dit zeker mee naar jullie vergadering en laat het ons weten als jullie nog 
voorstellen hebben. 

 

 De lijst met uit te lenen materialen van de gemeente heeft een update gekregen. 
 

 KLJ Brecht vraagt om de prijs van oud ijzer te verhogen daar ze privaat bijna de helft 
meer zouden kunnen krijgen dan van de gemeente. 
Daan neemt dit mee en gaat het bekijken samen met KLJ Brecht. 
 

 Nieuw jaarke zoete zingen  
De gemeente wil nieuwjaarke zoete zingen terug populairder maken.  Daarom deelt 
de gemeente aan de lagere schoolkinderen tot en met het 4de leerjaar zingzakken uit. 
Ook op andere manieren gaan we trachten om handelaren en verenigingen meer te 
betrekken.  
In Sint-Lenaarts delen zowel de KLJ als het JRK iets uit.  
 

 Jeugdhuis den dijk vraagt of ze affiches mogen plakken bij de jeugdbewegingen?  
 

 Chiro Sint-Job vraagt wanneer de cursus gemachtigd opzichter doorgaat.  
Wouter regelt dit 

 

 Kamppakketten 
Chiro van Sint-job vonden zonnebrillen heel leuk. En ze vragen om minder maar 
degelijker materiaal dan veel en goedkoper speelgoed. De bak waar het inzat was 
heel stevig.  
Als er eigen voorstellen zijn wat jullie van materiaal zeker kunnen gebruiken en wat 
leuk zou zijn in een kamppakket, laat het ons dan zeker weten. 
 

 Er wordt gevraagd om de t-shirts van de jeugdraad meenemen naar de jeugdraad.  
Deze zullen aanwezig zijn op de jeugdraad van november 
 

10. Data 
Zondag 28/10 Neltocafé van Chiro Nelto 
Zondag 28/10 Spek en eieren van KLJ Brecht 
Zaterdag 4/11 comedyavond Oldchib. Uitverkocht maar je kan nog iets komen drinken 
Zondag 18/11 spaghettifestijn van Chiro Nelto 
Zaterdag 24/11 dia avond en spaghetti avond van Chiro Sint-Job 
Zaterdag 1/12 Zwarte pietenbal van KLJ Sint-Lenaarts 


