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Datum: 24 februari 2022 

Aanwezigheidslijst 
 
Aanwezig: Chirojongens Brecht, Jeughdhuis ’t Bastion, Jeugdhuis ’t Jop, Chiro Nelto, Jeugdhuis Den 
Dijk, Akabe, KLJ Brecht, Chiro Sint-Job, KLJ Sint-Lenaarts, KLJ Overbroek en Chiromeisjes Brecht 
 
Geëxcuseerd: JRK Sint-Lenaarts 
 
Afwezig: / 

 

Agendapunten 
 

1. Speech van Schepen van Jeugd 
 
Schepen Frans Van Looveren zal zijn speech geven op het Teerfeest van de Jeugdraad om 
zoveel mogelijk mensen te bereiken 
 

2. Quiz van Nick & Marlies 
Wat gebeurde er allemaal het afgelopen jaar in Brecht volgens de media? 
 

3. Financiën / begroting 
 
Zichtrekening: €2.833,00 
Spaarrekening: €15.310,41 
 
Laatste aankoop: beach vlaggen 
 

 
 

4. Plakzuilen 
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5. Subsidie 
 
Er wordt toelichting gegeven rond het nieuwe subsidiereglement. Als jeugdraad waren we 
vragende partij dat dit vereenvoudigd en gedigitaliseerd werd. 
Er wordt al een tijdje gewerkt aan een nieuw subsidiereglement dat uniform is voor alle 
verenigingen in Brecht (sport, jeugd, cultuur, …). 
 
Wegens de zeer snelle uitrol van het reglement door de gemeente kreeg het dagelijks 
bestuur van de jeugdraad (buiten hun wil) niet de tijd om de volledige jeugdraad hierover te 
informeren en om advies te vragen. Het dagelijks bestuur heeft zo goed mogelijk de 
belangen van de jeugdverenigingen en jeugdhuizen verdedigd in haar advies naar de 
gemeente. Hieronder zal beknopt een opsomming van de belangrijkste punten gemaakt 
worden. 
 
a) Erkenningsreglement 

Hierin verandert eigenlijk niets voor de jeugdverenigingen.  We maakten als bestuur wel 
de opmerking over aan de gemeente dat de huidige regel dat een vereniging geen 
onderafdeling mag zijn van een bestaand vereniging voor conflicten zorgt bij JRK en Rode 
Kruis en ook de VZW’s en hun verenigingen. 
 

b) Subsidies  jubilerende verenigingen 
Weinig bekend bij verenigingen, dit mag veel uitgebreider gecommuniceerd worden. 
We maakten als bestuur de opmerking om ook 25jaar als jubileum toe te voegen. 
 

c) Basissubsidies jeugd 
Wij hadden als bestuur geopteerd om verder te gaan met een puntensysteem maar de 
gemeente koos ervoor om voor een forfaitair uniform systeem te gaan. Het bestuur is 
hiermee aan de slag gegaan om de belangen van de jeugdverenigingen zo goed mogelijk 
te verdedigen. 
1) Jeugdhuizen 

Voorstel gemeente Feedback dagelijks bestuur 

 

 Alle voorwaarden die worden aangehaald zijn 
voor de jeugdhuizen geen probleem 

 Werkingsverslag is niet omschreven, dit mag 
duidelijker. 

 Wij stelden voor om het bedrag van €2200 
naar €2500 op te trekken omdat jeugdhuizen 
wel erg veel verliezen t.o.v. oude systeem en 
jeugdhuizen met de energieprijzen en 
coronapandemie in het achterhoofd dit zeker 
wel kunnen gebruiken.  
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2) Jeugdverenigingen 

Voorstel gemeente 

 
Feedback dagelijks bestuur 

 De verschillen tussen de categorieën zijn veel te groot. Verenigingen met 
102 leden krijgen evenveel subsidie als verenigingen met 245 leden. 

 Wij stellen volgende aanpassing voor 
 Kleine vereniging tot 100 leden: €1000 
 Middelkleine vereniging tot 175 leden: €2000 
 Middelgrote vereniging tot 250 leden: €3500 
 Grote vereniging vanaf 250 leden: €5500 

 Verder vragen wij om uitzonderingsclausules toe te voegen. Bijvoorbeeld 
in het geval van een eenmalige kleine terugval in leden dat een vereniging 
niet ineens naar een lagere categorie terugzakt.  

 Daarnaast hebben wij ook gevraagd om de voorwaarde van het aantal 
animators te laten vallen. Wij motiveren het hebben van animators en 
zien hier zeker een meerwaarde in die gesteund moet worden maar dit 
mag niet geëist worden. Leiding doe je als vrijwilliger en ook leiding 
zonder animatorattest staan er elke week met veel enthousiasme voor 
hun leden. 

 
3) Vormingssubsidies 

Als je een animator-, hoofdanimator- of instructeurscursus volgt kan je hiervoor 
subsidies aanvragen. Voorwaarde is dat je wel begeleiding bij een Brechtse 
vereniging bent. 
 

4) Projectsubsidies 

 Er worden jaarlijks 3 thema’s gekozen door de adviesraden 
 Wij hebben als bestuur gevraagd om dit specifiek voor jeugd apart te 

doen 

 Vanuit die thema’s kan je dan als vereniging een thema kiezen en hier een 
project rond maken. 

 Voorbeeld: thema duurzaamheid – jullie project is aankoop 
herbruikbare bekers 

 Voorbeeld 2: thema communicatie – jullie project is totaal nieuws 
website met online platform voor leden 

 Je dient dit project in en een selectiecommissie keurt dit goed (of niet). 
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 Wanneer je project wordt goedgekeurd kan je hier tot maximum €750 euro 
subsidie voor krijgen. 

5) Bouwsubsidies 
• Voorstel gemeente: voor ‘1 euro voor 1 euro’ principe  
• Elke vereniging kan 1 keer per jaar een dossier indienen  
• De vereniging dient steeds 3 vergelijkbare offertes in te dienen 

 Als bestuur hebben we hier de feedback gegeven dat dit voor kleine 
herstellingen en aankopen niet haalbaar is. 

• Er zijn 3 klasses: Veiligheid/toeganelijkheid – grote 
renovaties/basisinfrastructuur – kleine renovaties/herstellingen 

• We hanteren het watervalsysteem. Dat betekent dat de projecten in klasse 1 
voorrang krijgen op subsidiëring van projecten uit klasse 2. Projecten van 
klasse 2 krijgen op hun beurt voorrang op klasse 3.  

• Bij overstijging van de kredieten kan de subsidie procentueel verminderen om 
alsnog het budget te bekomen dat voorzien werd in de begroting. 

 
Feedback vanuit jeugdraad:  

 Puntensysteem is net incentive/motivatie om bepaalde dingen te doen. Jammer dat 
dit verdwijnt zoals het dagelijks bestuur aanhaalt. 

 Stel dat voorwaarde van animators er wél doorkomt, wat dan? Bij Chiro Brecht geven 
ze toe dat er niet veel leiding met een animatorattest zijn. 
 

Gemeente is zich ervan bewust dat ze soms eens uitzonderingen moeten maken, door bv. 
overmacht… 
 
Op de jeugdraad van april zal er een uitgebreide sessie over de subsidies gaan mits het 
goedgekeurd word op de gemeenteraad. 
 

6. Inbraakpreventie 
 
Nazicht van lokalen en toelichting over inbraakveiligheid door de politie 
 
Invulformulier voor audit lokalen wordt bezorgd samen met het verslag (geen online 
formulier, wel een pdf). 
 

 Geïnteresseerden? Chiro Sint-Job (al aangevraagd) 
 

7. Gemachtigd opzichter 
 
Vorming kan gegeven worden aan geïnteresseerden. 
 
Geïnteresseerden? / 
 

8. Hotspot JAC 
 
Locatie waar jongeren met vragen terecht kunnen > ons idee om dat in het nieuwe GC op de 
Gemeenteplaats te organiseren 
 

9. Herbruikbare bekers 
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College heeft beslist bekers aan te kopen. In de uitleendienst komen 15 duizend bekers, 
waarvan er 1000 of 2000 opzij worden gehouden als reserve. Als vereniging kan je die gratis 
uitlenen, enkel de waskosten zijn voor jullie. Dat wassen zal moeten gebeuren via Wash-it. 
Daar heb je de zekerheid dat ze perfect zuiver zijn, zowel de bekers als de bakken. Zo weet jij 
ook zeker dat als je ze uitleent dat ze proper zijn en meteen klaar voor gebruik. Je hebt dus 
geen huurkost, maar wel reinigings- en transportkost van de bekers. De gemeente is nog aan 
het onderhandelen over gunstige tarieven. Een concreet systeem zal nog een 2 à 3 maanden 
duren. Misschien kan je via de koepelorganisaties of brouwerijen een gunstiger tarief vinden, 
kijk dat zeker na. De gemeente legt absoluut niet op dat je hun bekers moet gebruiken.  
 

 Antwoorden op vragen: 

 Alle bekers die niet terugkomen, zullen vergoed moeten worden. 

 Projectsubsidies kunnen nog altijd aangevraagd worden voor eigen aankoop van 
duurzame bekers àls het binnen het thema past. 

 

10. Kampdata en locatie 
 
Chirojongens Brecht: Retie, 11 tot 21 juli 
Chiro Nelto: Wachtebeke, 11 tot 21 juli 
Akabe: Achterweidestraat, Bornem, 22 tot 31 juli 
KLJ Brecht: Meerhout, 3 tot 10 juli 
Chiro Sint-Job: Lommel, 31 juli tot 12 augustus 
KLJ Sint-Lenaarts: Zele, 7 tot 17 juli,  
KLJ Overbroek: Beverlo, 1 tot 11 juli 
Chiromeisjes Brecht: Retie, 21 tot 31 juli  
JRK Sint-Lenaarts: Neeroeteren, 3 tot 11 augustus 
 

11. Teerfeest van de Jeugdraad 
 
De week naar aanloop van het Teerfeest: Pak den bak ! We verstoppen elke dag een bak, 
elke dag stipt om 19u wordt de eerste foto gepost.  
 

12. Oppepper 
 
Vorming op woensdag 23 maart in OC Sint-Lenaarts. Je krijgt nog een uitnodiging via mail. 
 
Programma: 4 sessies waar je tussen kan kiezen 

 Toelichting van subsidies voor Brechtse verenigingen 

 Adviesraden in een nieuw jasje 

 UITpas: nu ook in Brecht 

 Oude Carrefour omgebouwd tot UNIQ 
 
Gezelschap dat zich bezighoudt met improvisatie komt over de vloer om deze belangrijke 
informatie wat leuker te maken.  
 

13. Quiz van de Jeugdraad 
 
1 april in GC in Brecht. Niet te missen quiz, met snacks tijdens de pauze én leuke prijzen! 
 

14. Zeepkistenrace 
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15 mei aan de Sint-Lenaartsbaan.  
 

15. Sociale media 
 
De Jeugdraad wil jullie evenementen mee promoten in onze watedoen-kalender elke maand 
op onze sociale media. 
 

16. Peter/meter 
 
Mogen wij eens langskomen op een van jullie vergaderingen? Om ons voor te stellen, de rest 
van de leiding te leren kennen, vragen te beantwoorden… > meter en peter spreekt dat 
verder af met de vereniging 
 

17. Rondvraag en data 
 

• Teerfeest: 04/03/2022 
• Jeugdraad maart: 24/03/2022 
• Quiz van de jeugdraad: 01/04/2022 
• Pasen markt: 18/04/2022 
• Jeugdraad april: 21/04/2022 
• Zeepkistenrace: 15/05/2022 
• Jeugdraad juni: 30/06/2022 

 
Chiro Brecht: 12 maart Aspibal en Pasenmarkt met waterspelletje // vergaderen elke week 
op vrijdag of zaterdag  
 
Jeugdhuis ’t Bastion: 25 februari Carnavalfeestje // vergaderen niet specifiek op bepaalde 
dag 
 
Jeugdhuis Den Dijk: 4 maart Zware bieren avond // vergaderen op dinsdagen (laten weten 
wanneer) 
 
Chiro Nelto: 27 februari Pannenkoekenbak // laatste volledige weekend april Jungle 
Weekend // laten Matthijs weten wanneer ze vergaderen 
 
Akabe: 1 mei Bloemenverkoop // vergaderen donderdag 10 maart  
 
KLJ Brecht: kraampje op Pasenmarkt // vergaderen na de activiteit op zondag  
 
Chiro Sint-Job: vanaf 10 maart Lotus-koekenverkoop // vergaderen elke vrijdag 
 
KLJ Sint-Lenaarts: 13 maart Paninidag // vergaderen last-minute 
 
KLJ Overbroek: paaseitjes-verkoop en drink aan het lokaal // vergaderen last-minute 
 
Jeugdhuis ’t Jop: april Bierpong toernooi // vergaderen op woensdag of donderdag  
 


