Verslag Jeugdraad
2017 -2018

Datum: 27 september 2018
Agendapunten
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…
 De jeugdraad keurt de samenstelling van het dagelijks bestuur ’18-‘19
unaniem goed.
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 Wouter
 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
 …
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1. Financiën
o Zichtrekening: € 8.094
Laatste verrichtingen:
 Kamp pakketen
 Facebookpromoties van aankomende evenementen
o Spaarrekening: € 7.294
2. Quiz van Mick
15 Affiches van jullie en onze evenementen van het afgelopen jaar. In januari wordt
de prijs uitgereikt aan de winnaar van alle quizzen.
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

Punten
9
Verontschuldigd
12,5
7
Afwezig
4
10,5
14,5
12,5
15
5
Afwezig
12
Verontschuldigd

3. 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 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.
Op vraag van de jeugdraad werden de volgende 3 plakzuilen verplaatst naar andere
locaties. Dit zijn de enige wijzigingen aan het aanplakreglement dat we ter
goedkeuring aan jullie voorleggen (jullie krijgen deze ook mee op papier):
- Brecht-Overbroek
o Rotonde tussen afslag Wuustwezel en centrum Brecht
- Sint-Lenaarts
o Rotonde Eester tussen Hoogstraatsebaan – Eester
o Lessiusstraat en Ringweg
 Het nieuwe reglement werd unaniem positief goedgekeurd.
Hieronder staat de beurtrol voor dit werkjaar:
Sep - okt
Nov - dec
Jan - feb
Maa - apr
Mei - Jun
Jul - aug

Sint-Job
Sint-Lenaarts Brecht-Overbroek
Chiro
JH Den Dijk
JH 't Bastion
JH 't Jop
KLJ
KLJ Brecht
Akabe Rafiki
JRK
Chiromeisjes
Chiro
Chiro Nelto
Chirojongens
JH 't Jop Jongerenkoor KLJ Overbroek
Dagelijks bestuur
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4. Subsidies
o Ten laatste op vrijdag 5 oktober moeten de subsidieaanvragen binnen zijn bij de
jeugddienst!
 Afgeven op de jeugddienst kan tot 12u op vrijdag 5 oktober
 In de brievenbus van de dienst vrije tijd (niet aangeraden)
 Via mail ten laatste om 23u59 op 7 oktboer in de mailbox van de jeugddienst
 Met vragen kan je steeds bij de jeugddienst terecht
 Vooraf bouwsubsidies voor ’18-’19 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: Die je dossier op tijd in! TE LAAT = GEEN SUBSIDIES
 Jeugdhuizen zijn hopelijk ook al bezig met hun JH nota’s, in oktober zal Wouter
jullie hierover contacteren.
5. Debattle
o Deze zaterdag 29 september in DC Het Sluisken Brecht
o Ontvangst 19u – Start debat 19u30 – Einde debat + start praatcafé: 22u30
o Alle politieke partijen zullen aanwezig zijn
o Jullie zullen via whatsapp en facebook mee vragen kunnen stellen
6. Werkgroepen
Mee in een werkgroep zitten of deelnemen aan 1 van deze activiteiten levert je per
aanwezigheid subsidiepunten op voor je vereniging + je zult door ons altijd goed
gesoigneerd worden, soms is dat een feestje,…
o Buitengewoon gewoon:
 Zaterdag 6 oktober 2018 bij Chiro Brecht + geitenboerderij
 Thema dit jaar is sprookjes. Het is een dag speciaal voor kinderen en jongeren
met een beperking
 We voorzien 1 op 1 begeleiding
De communicatie omtrent het zoeken van begeleiding is niet ideaal verlopen.
De werkgroep neemt dit zeker mee en zal de werkwijze naar volgend jaar toe
aanpassen. Voor dit jaar zal de werkgroep het in de mate van het mogelijke
bekijken wat er nog kan wijzigen.
 Er zijn 50 kinderen ingeschreven
o Roefeldag
 Datum ligt nog niet 100% vast
 Een warme oproep naar nieuwe mensen voor de werkgroep
o Vlottenrace
 Wegens blauwalgen kon de vlottenrace in 2018 niet doorgaan
 We gaan dit opnieuw organiseren in september 2019
 Een warme oproep naar nieuwe mensen voor de werkgroep
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7. Dag van de jeugdbeweging – Nacht van de jeugdraad
o Vrijdagochtend 19 oktober 2018 ontbijt in Hoogstraten van 7u – 8u45, iedereen
van jullie jeugdbeweging welkom
 Doe zeker jullie uniform aan en zorg ervoor dat Brecht represent is
 Maak hiervoor reclame bij jullie leden
 Oproep naar medewerkers
o Vrijdagavond 19 oktober zullen wij door het dalende succes van de kroegentocht
iets nieuws in het leven roepen
De Jeugdraad van Brecht pakt dit jaar uit met een gloednieuw concept naar
aanleiding van dag/nacht van de jeugdbeweging!
Geen zin om ver te rijden naar Nacht van de Jeugdbeweging in Antwerpen en zin
om nog eens goed te feesten in Brecht?
 Vrijdagavond 19 oktober 2018, start om 21u, einde om 3u
 JH Den Dijk (Sint-Lenaarts)
 Elk uur een andere DJ uit onze eigen Brechtse jeugdverenigingen
 Bier aan democratische prijzen
8. Evaluatie kampbezoeken en pakketten
o Chiro Nelto vond het jammer dat we ze niet gingen bezoeken
 We kunnen niet elk kamp elk jaar bezoeken maar zullen zeker ons best doen
afwisselend elke vereniging een kampbezoek te brengen.
o Het kamppakket werd door Chiro Nelto ontvangen net toen ze de vrachtwagen
aan het inladen waren er het pakket was vrij snel kwijt.
o Kinderen vinden het leuk om iets nieuws te hebben om te spelen.
o Chiro St-Job vond het leuk dat we aanwezig waren op hun bestekloze
avondmaaltijd
9. Varia
o Uitleendienst: de lijst is geüpdate met de nieuwe aangekochte materialen. Wij
hadden als jeugdraad ook het advies uitgeschreven of dit proces niet
gedigitaliseerd kon worden met foto’s en dergelijke. Hierop is positief geantwoord
door het gemeentebestuur, zij zijn dit aan het bekijken. Dus wij hopen dat dit er zo
snel mogelijk komt. (Jullie krijgen het antwoord ook mee op papier)
o 80/20 vrijetijdsparticipatie:
Mensen in armoede kunnen via een ingevuld ontvangstbewijs 80% van het lidgeld
en kampgeld terug krijgen bij de gemeente. Het is de bedoeling dat als mensen
cash betalen ze een document/papier krijgen waarmee ze kunnen aantonen dat ze
het lidgeld betaald hebben. Je kan een boekje met betaalbewijsjes krijgen op de
jeugddienst. Via deze link vind je het aanvraagformulier terug:
https://www.brecht.be/leven/welzijngezondheid/welzijnscampus/financi%C3%ABle-hulp-en-socialehulp/financi%C3%ABle-hulp/80-procent
Andere acties die je kan doen:
 Je kan ook nog altijd het lidgeld spreiden over 2 maanden
 tweedehands beurs voor uniformen
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o Oordoppenactie
2 jaar geleden organiseerde de jeugdraad een groeps aankoopactie van
oordoppen op maat. Vanuit verschillende hoeken hoorden we terug interesse. Dus
zouden we dit jaar dit opnieuw willen aanbieden. Vandaar onze vraag naar jullie
toe of er echt interesse voor is of jullie i.p.v. op maat gemaakte oordoppen eerder
geïntereseerd zijn in de goedkopere partyplugs. Laat het ons weten en dan gaan
wij ermee aan de slag.
o Vorming gemachtigd opzichter
Vanuit verschillende verenigingen komt de vraag om terug een cursus gemachtigd
opzichter te organiseren. De jeugddienst vraagt aan de politie wat de
mogelijkheden zijn en op welke data dat het beste kan.
o Thema van Brecht kermis is terug in den tijd
Voor jeugdverenigingen wordt er een warme oproep gedaan om terug te gaan in
de tijd. Oude uniformen, oude spelen enz.. zullen perfect passen binnen het
thema.
10. Data
Voor alle activiteiten in Brecht: https://www.brecht.be/agenda
29/10 JH Den Dijk €1,30  €1,40
30/10 JH Den Dijk Oktoberfest
28/10 KLJ Brecht spek en eieren
29/10 Oldchib pop-up café de kroon
21/10 Chiro Nelto pannenkoekenbak
24/10 Chiro Sint-Job spaghettiavond
28/10 Chiro Nelto Nelto Café
9/11 Akabé quiz in Maria Middaleres
11/11 Oldchib comedyavond
18/11 Keti’s Chiro Nelto sphagettifestijn
11. Aanwezigheden
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

Aanwezig
X
Verontschuldigd
X
X
Afwezig
X
X
X
X
X
X
Afwezig
X
Verontschuldigd
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