Verslag Jeugdraad
2018-2019

Datum: 27 maart 2019
Agendapunten
1.

Verslag vorige keer
 Geen opmerkingen

2.

Financiën
 Zichtrekening: € 2278
Laatste verrichtingen: Teerfeest, facebook sponsoring en quiz
 Spaarrekening: € 12 295

3.

Quiz van Mick: Monumenten in Brecht
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

4.

Punten op 10
6
Verontschuldigd
Verontschuldigd
4
5
Quizmaster
Verontschuldigd
4,5
2
3
3,5
3,5
5
Verontschuldigd

Plakzuilen
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

 Nieuwe voorstel voor het aanplakreglement wordt overlopen. Dit wordt op dit
moment nog juridisch nagekeken door de gemeente, daarna zal het ter stemming
aan de jeugdraad voorgelegd worden. De grootste wijzigingen zijn:
o De locaties zijn aangepast aan de actuele situatie
o Alle verenigingen (ook buitendorpse) die iets organiseren voor jongeren
mogen nu aanplakken. Dit maakt de weg vrij om grote commerciële bedrijven
die aanplakken verbaliseerd kunnen worden.
 De hoedjes van de plakzuilen zijn geplaatst.
5.

Evaluatie nieuwjaarsreceptie
 Leuke receptie, zeker terug doen volgend jaar.
 Duidelijke communicatie over wat er gedronken mag worden tijdens de receptie.
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6.

Evaluatie teerfeest
 Evaluatie pak de bak
o Het concept is goed, voor herhaling vatbaar
 Evaluatie eten
o ideaal
 Evaluatie hotdogwedstrijd
o Enkelen wisten niet dat er een wedstrijd was, en hebben op die moment maar
snel iets verzonnen.
o Er wordt nagedacht over een ander concept. De jeugdraad spreekt zich
positief uit over iets wat met heel de vereniging of met een deel van de leden
op voorhand gedaan kan worden. Vb: Spreekwoord uitbeelden in een filmpje.
 Evaluatie vervoer
o Lijnbus werkt goed
o Einduur en bus terug was goed
 Andere opmerkingen
o Klj sint-lenaarts kon niet komen maar komt volgend jaar wel.

7. Evaluatie oppepper
 Interessante vormingen?
o De aanwezige verenigingen vonden het interessante vormingen. Bij de
vorming rond financiën mocht er een praktischer aspect bijkomen.
 Opkomst?
o We merken dat niet alle verenigingen de oppeper kennen of gehoor gaven
aan onze oproepen.
o De reclame wordt wel ontvangen maar vergeten of niet doorgegeven. Of het
wordt wel doorgegeven maar dan ook weer vergeten.
 Het dagelijks bestuur zal nog meer proberen te pushen bij volgende
evenementen.
 Doorgeven van informatie: nogmaals een warme oproep om ontvangen informatie
ook echt door te geven en te bespreken op jullie leidings/bestuursvergaderingen!
 Als jullie ideëen hebben voor toekomstige vormingen mogen jullie deze steeds
doorgeven aan het dagelijks bestuur.
8.

Quiz
Evaluatie volgt in juni.

9.

Werkgroepen
 Roefeldag
o Zaterdag 4 mei 12u30-18u in het gemeentepark
o Thema: fata morgana + Optreden van de Bende, soortgelijk aan de Ketnetband.
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. Nadien krijgen de vrijwilligers een feestje kado in JH ‘t
Bastion
 Je verdient er subsidiepunten mee
 Super leuke uitgewerkte dag, zeker de moeite!
 Link om in te schrijven: https://goo.gl/forms/AK3ohPPHTQEtIpzg1
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 Vlottenrace
o Zondag 29 september 2019
o Opstart van de werkgroep is binnenkort. Chiro St-Job heeft al aangegeven hierin
geïnteresseerd te zijn.
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…
 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 Datum wellicht begin tot midden oktober
10. Paasmaandag
 Thema: Terug in de tijd
 Het dagelijks bestuur zal aanwezig zijn met volksspelen
 KLJ Brecht, Chiro Brecht (jongens en meisjes), Akabe Rafiki, JRK Brecht zullen allen
aanwezig zijn met een standje.
 Maandag 22 april 2019.
11. Feestbussen in Brecht
 De provincie stopt met het voorzien van feestbussen.
 Op dit moment worden er door de gemeente ook feestbussen voorzien die je kan
reserveren, deze rijden wel enkel rond tussen de 3 deelgemeenten.
 Onze vraag aan jullie:
o Moet er budget bijkomen zodat deze gemeentelijke feestbussen kunnen blijven
rijden binnen de deelgemeenten?
o Moet er budget bijkomen zodat deze gemeentelijke feestbussen kunnen blijven
rijden en ook de aangrenzende gemeenten aandoen?
o Zijn er alternatieve ideeën om iets met dit budget te doen i.p.v. bussen voorzien?
o Wat denken jullie?
12. Opmaken memorandum Jeugdraad
 Het bestuur is bezig met een werkdocument op te maken met puntjes die voor jeugd
zouden kunnen verbeteren, vb. speelpleintjes, straatverlichting, infrastructuur voor
een bal,… hiermee gaan we naar het gemeentebestuur.
 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.
 Iedereen tussen de 3 en 35 jaar oud zijn mening telt. Straatverlichting tot
speelterreintjes het kan heel breed gaan.
 Vanuit je eigen standpunt of vanuit je vereniging. Bezorg ons jullie feedback en werk
actief mee aan de toekomst van onze gemeente. Dit is jullie kans!
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13. Varia
 Ter info: factuur van vzw parochiale werken over het vervangen van het dak is
toegekomen en zal zoals reeds gestemd op de jeugdraad van februari 2018 betaald
worden door de Brechts jeugdwerk VZW.


Speelpleinwerking
o Prijsverhoging van 2euro => 3 euro per dag
o Geen naopvang meer
o Prijsverhoging van 5euro => 6 euro voor daguitstappen
o 80/20 regeling is hier ook van toepassing



Brecht met een hart: 01/04/2019 in WZC Sint Lenaartshof, Vaartdijk Links 27 2960
St. Lenaarts, om 20 uur.



Uitleendienst
Vorig jaar heeft het dagelijks bestuur een advies/vraag gestuurd richting het
gemeentebestuur betreffende de uitleendienst. Dit is hun antwoord:
o Staat van de materialen: er zijn goede en slechte tentjes om verenigingen te
behoeden voor eventuele kosten moest het misgaan vb.kerstboomverbranding,
als je op een markt wil staan dan kan je dat best melden zodat je een deftig
krijgt
o Uitleendienst word gedigitaliseerd naar de toekomst toe. De dienst vrije tijd is
hier verantwoordelijk voor. Het dagelijks bestuur zal dit opvolgen.
o Er komt een nachtkluis op de nieuwe site van de uitleendienst.
o Als je nog een goed idee hebt voor iets dat mist binnen de uitleendienst mag
je dit altijd laten weten aan ons.



Afvalbeleid
Vorig jaar stuurde het dagelijks bestuur een advies/vraag naar het
gemeentebestuur betreffende afvalbeleid voor jeugdverenigingen binnen de
gemeente, dit is hun antwoord:
o Er zijn grote afvalbakken die je tijdelijk kan aanvragen voor vb. voor een grote
kuis (20cent/kg).
o Je kan het grof huisvuil laten ophalen door de gemeentediensten. Je moet
hiervoor een aanvraag doen bij het onthaal van het gemeentehuis in Brecht of
in het Administratief Centrum in Sint-Job-in-‘t-Goor. Deze aanvraag en de
betaling doe je een week vooraf. Bij de aanvraag moet je het verschuldigd
bedrag betalen: 25 euro per m³ grof huisvuil. Het grof huisvuil moet aan de
straatkant geplaatst worden en per materiaalsoort gesorteerd zijn (zand,
groenafval, stenen,…). Sommige materialen zoals verf, eternieten platen,
chemische middelen, autobanden,… mogen niet aangeboden worden.
Behoudens wijzigingen, wordt er elke eerste maandag van de maand grof
huisvuil opgehaald.
o De oude regeling waarbij je een gratis container 1 maal per jaar kon reserveren
bestaat niet meer.
o De huidige regeling is dat de vervuiler (dus ook jeugdverenigingen) betaald. Dit
om hen er ook op attent te maken zo weinig mogelijk afval te produceren 
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14. Data
 JH ’t Bastion: discofever: vrijdag 5 april
 Jongerenkoor Akkoord: Akkoord all Area’s: zaterdag 6 april
 Chiro Nelto: Jungle weekend: 26-27-28 april
 Akabe: zondag 5mei bloemenverkoop
 KLJ Brecht: Kom uit je stal bal: vrijdag 10 mei
 KLJ Brecht: Black and White: zaterdag 11 mei
 Chiro Sint-Job: ijssalon
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