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Datum: 27 juni 2019 
 

Agendapunten 
 
1. Verslag vorige keer 

 Geen opmerkingen  
 

2. Financiën  

 Zichtrekening: € 111 
 Uitgaven sinds maart voor: 

Teerfeest, Oppepper, Roefeldag, Paasmaandag en de Quiz 
 Aankomende uitgaven voor: 

Kamppakketten en Vlottenrace 

 Spaarrekening: € 10 300 
 

3. Quiz van Mick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Plakzuilen 

Hieronder staat de beurtrol voor dit werkjaar: 

 
 

 Het nieuwe aanplakreglement wordt overlopen en besproken. (zie bijlage) 

 De jeugdraad maakt nog een aanpassing aan de termijn vanaf wanneer er geplakt 
mag worden van 4 weken voor het evenement naar 6 weken.  

 STEMMING: de jeugdraad keurt dit advies unaniem goed. 
 
 
 
 

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 

Chirojongens Brecht Afwezig 
Chiromeisjes Brecht 6,3 

JRK Brecht 0 
KLJ Brecht Afwezig 

JH ’t Bastion Verontschuldigd 
Jongerenkoor Akkoord 1,3 

KLJ Overbroek Verontschuldigd 
Chiro Nelto 7,6 
JH Den Dijk Afwezig 

JRK St-Lenaarts 4,3 
KLJ St-Lenaarts 0,3 
AKABE Rafiki 3 
Chiro St-Job 0,3 

JH ‘t Jop 1,6 
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5. Subsidies 
Er worden een aantal puntjes voorgesteld die belangrijk zijn bij het invullen van het 
subsidiedossier. (zie ppt in bijlage).  

 Deadline voor het indienen van het dossier: vrijdag 4 oktober (papier) – zondag 6 
oktober (mail). 

 Hulp nodig of vragen: aarzel niet om de jeugddienst of de jeugdraad te contacteren. 
 

6. Evaluatie activiteiten 

 Pasenmarkt 
 Leuke activiteit 
 Er wordt gevraagd of we ook in de andere deelgemeenten soortgelijke 

activiteiten gaan doen.  
Antwoord: Dit staat zeker op de planning in de mate van het mogelijke. 

 Quiz 
 Goed bevonden 
 Moeilijkheidsgraad was goed 

 Roefeldag 

 Goed bevonden 
 

7. Werkgroepen 

 Vlottenrace  
o Zondag 22 september 2019 
o Communicatie volgt zo snel mogelijk. 
o Opstart van de werkgroep is binnenkort. Chiro St-Job heeft al aangegeven hierin 

geïnteresseerd te zijn. JH ’t Jop wil de vergaderingen zeker bijwonen. AKABE geeft 
aan hier nu niet de tijd voor te hebben. 

o Als er nog andere verenigingen hieraan willen meewerken of te plaatse een 
standje willen uitbaten mogen ze dat nog steeds laten weten. 

 

 Buitengewoon gewoon  
o Zaterdag 12 oktober 
o Dit jaar in St-Lenaarts 
o Werkgroep is reeds gestart. 
o In september zal er meer communicatie volgen. 
o Een dag speciaal voor kinderen met een beperking (mentaal of fysiek) 
o Er is een intensere begeleiding nodig dan tijdens de Roefeldag.  

 
8. Thema’s memorandum Jeugdraad 

 Ondersteuning jeugdverenigingen: uitleendienst, administratie, subsidies en veilige 
lokalen. 

 Ondersteuning evenementen: uitleendienst, plaats en ruimte, administratie, lokaal 
en promotie. 

 Mobiliteit: fietspanden, trein en busverbinding. 

 Wonen en werken: werken in eigen regio, betaalbaar wonen. 

 Nog voorstellen? Vanuit je eigen standpunt of vanuit je vereniging. Bezorg ons jullie 
feedback en werk actief mee aan de toekomst van onze gemeente.  
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9. Adviesvraag betreffende toegankelijkheidsregeling voor de openbare bossen 
Korte toelichting over het reglement. 
Het reglement en het door het bestuur gegeven advies kan je terugvinden in bijlage. 
Jeugdraad keurt het advies goed. 
 

10. Voorstel omgeving JH Den Dijk en KLJ St-Lenaarts  
Schepen van jeugd stelt een ontwikkelingsplan voor de omgeving rond JH Den Dijk en 
KLJ St-Lenaarts voor alsook een ontwikkelingsplan voor de omgeving naast basisschool 
De Schakel. Voorstelplannen zitten in bijlage. 
 
Reeds gegeven opmerkingen tijdens de jeugdraad: 
Plan omgeving JH Den Dijk en KLJ St-Lenaarts 

 Grasplein met petanquebaan bieden geen meerwaarde en wordt amper tot niet 
gebruikt volgens aanwezige raadsleden. Met grote evenementen of 
voetbalaangelegenheden bied de reguliere parking te weinig plaats en er wordt er 
steeds geparkeerd op het grasplein. Dit plein kan dus beter tot een volwaardige 
parking gemaakt worden met grasdals eventueel.  

 Verharding tussen het duivenlokaal en judo vinden raadsleden niet direct nodig. 

 Verdere verharding tussen de het JH – duivenlokaal – Judo/KLJ vinden raadsleden wel 
een absolute meerwaarde. Met klinkers of asfaltering. 

 Verlichting tussen en achter de lokalen wordt door de raadsleden ook gevraagd. 

 KLJ geeft aan dat ze graag met auto tot aan hun lokaal kunnen rijden voor het laden 
en lossen van materiaal. 

 
Plan omgeving naast basisschool de Schakel. 

 Het vergroten van de tuin/speelterrein van de Stekelbees wordt positief onthaald. 

 JRK vindt het oké om de speeltuin te verplaatsen. 

 Het voorstel voor een Kiss and ride naast de school word maar matig onthaald. 

 JRK geeft aan dat dit de veiligheid voor hun activiteiten niet ten goede komt. 

 Raadsleden geven aan dat hier een drukke en onveilige situatie door gecreëerd gaat 
worden en dat de plaats hiervoor te beperkt gaat zijn. 

 Er wordt voorgesteld om eventueel de KISS and ride voor de school te voorzien en 
achteraan gewoon parking. 

 Fiets en wandelverkeer moet ook veilig afgeschermd worden van gemotoriseerd 
verkeer. 

 JRK geeft ook aan dat voertuigen van het Rode Kruis steeds door moeten kunnen. 

 De weg voor fietsers en voetgangers van de Schakel richting de voetbal zou ook 
verhard mogen worden. 

 Voorstel wordt gedaan om van het open terrein iets parkachtig te maken. 
 

Neem deze voorstellen mee naar jullie verenigingen en bespreek ze daar verder.  
Alle voorstellen zijn welkom betreffende de ontwikkeling van beide deze stukken 
grond. Bezorg ons zo snel mogelijk jullie feedback. 
 

11. Kampbezoeken  
We hebben bijna van iedereen zijn kamplocaties en periodes ontvangen. Wij gaan 
bekijken wie we dit jaar een bezoekje gaan brengen. 
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Verenigingen die we niet kunnen bezoeken zullen hun kamppakket op voorhand van ons 
krijgen. 
 

12. Varia 

 We hebben volgende info en vragen ontvangen van de organisatie van Groot Brecht 
met een hart:  
Brecht Got talent' begint stilaan vorm te krijgen. De bedoeling is tijdens de dorpsdag, 
op een podium, verschillende verenigingen iets leuks over of typerend voor hun 
vereniging te laten vertellen. Men kan ook een demo geven van/over iets wat men 
zelf kiest, men kan standje met een attractie voorzien. Het is de bedoeling je 
vereniging in de kijker te zetten. 
Peter Van Asbroeck, die onze peter is en het hele gebeuren mee ondersteunt, praat 
die dag alles aan elkaar. Hoe de opeenvolging gebeurt, daar werken we nog aan. 
Hopelijk mogen we die dag toch ook jonge mensen op ons podium verwachten.   
Op de laatste vergadering  werd er voorgesteld om na te vragen bij scouts of chiro om 
op de dorpsdag een attractie te voorzien van bv 'knopen leggen'. Maar, waarschijnlijk 
heeft de jeugd nog wel veel meer ideeën! 
Volgende vergadering van dinsdag 2 juli om 20u in het Molenhof - Molenstraat 24b 
2960 Brecht.  
 
Bespreking: 
o Het bestuur vraagt of er al verenigingen zijn die iets gedaan hebben: antw: neen 
o Het bestuur geeft aan zelf iets te willen doen met de vlottenrace. 
o Willen verenigingen nog iets doen met de dorpsdag?  

Antw: verenigingen geven aan dat ze al veel doen voor het goede doel en dat hun 
agenda’s al zo vol staan met eigen activiteiten, kampen enz. dat ze hier niemand 
warm voor krijgen om er nog maar eens iets bij te nemen. Dit is ook vlak na de 
start van het nieuwe jeugdbewegingjaar, net hun startweekend gehad en 
vlottenrace en zelfs nog geen gewone jeugdbewegingzondag. Naast de reeds volle 
agenda’s van de verenigingen ligt de datum dus ook vrij moeilijk. Wel geven de 
verenigingen aan dat ze tijdens hun bestaande activiteiten eventueel iets willen 
doen. 

 

 Vrijwilligers gezocht voor Feest in het park (grimeren) 

 Vrijwilligers gezocht voor voor T-day. Meer info: http://tday.be/medewerkers/ 

 Er is een nieuwe jeugdconsulent aangenomen die begint in juni, Wout. Op de 1ste 
jeugdraad in september zal hij erbij zijn. 

 
13. Data 

 

 JH ’t Jop – vrijdag 29/06 - School is out feestje 

 Chiro Brecht – zondag 30/06 – Beachvolleybal 

 Chiro Brecht – 2de weekend augustus – Chirofeesten 
 
 
 

http://tday.be/medewerkers/

