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Datum: 21 april 2022 

Aanwezigheidslijst 
 
Alle verenigingen zijn aanwezig. 

 

Agendapunten 
 

1. Uitleendienst 
 
Schepen Daan De Veuster stelt een aantal wijzigingen aan het retributiereglement van de 
uitleendienst voor aan de jeugdraad 

 De technische dienst kan mits aanvraag (ten laatste 14dagen op voorhand) grote 
materialen (WC-wagen, nadar wagen, mobiele wastafels, podiumwagen, 
herbruikbare bekers, vlaggenmast) te plaatse brengen en terug ophalen. Kleinere 
materialen moeten nog steeds zoals voorheen afgehaald en teruggebracht worden. 
Als het om een beperkt aantal kleine materialen gaat en je vraagt bijvoorbeeld ook 
de WC-wagen dan zullen deze ook meegeleverd worden. 

 Liefst aanvragen bij de aanvraag van het materiaal maar tot 14 dagen op 
voorhand mag je dit nog bijaanvragen. 

 €75 voor 1 wagen / €150 voor 2 of meer wagens. 
 Enkel binnen de gemeentegrenzen. 

 Retributiekost voor de podiumwagen wordt afgeschaft. 

 Het digitaliseren van de uitleendienst staat ook nog op de agenda. 
 

Opmerkingen van de jeugdraad: 

 Jeugdraad opnemen als vrijstelling op retributiekost 

 Kostprijs is te hoog, zeker voor kleinere verenigingen, er zal daarom weinig gebruik 
gemaakt worden van deze regeling. We snappen dat er een kost gevraagd moet 
worden maar zouden dit liever lager zien liggen, bijvoorbeeld 
€50/wagen.Digitaliseren wordt toegejuicht (= memorandum) 

 14 dagen termijn is te lang. Als het nog mogelijk is moet dit ook later kunnen. 

 Voorstel nachtkluis (= memorandum) 

 CO2 meter in partybox steken 

 Veel onduidelijkheid over wat er juist uitgeleend kan worden. Dit moet met het 
digitaliseren opgelost worden (=memorandum). 

 

2. Quiz van Nick & Marlies 
Rare frituursnacks op affiches, maar wat is hun naam. 
 

3. Financiën / begroting 
 
Zichtrekening: € 265,49 

 Laatste uitgaven: Pasen kermis 
Spaarrekening: € 13307,96 
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4. Plakzuilen 
 

 
 

5. Subsidie 
 
Zoals vorige keer al toegelicht komt er een nieuw subsidiereglement (zie vorig verslag). Dit is 
ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. De goedgekeurde zaken voor jeugd worden 
kort toegelicht. 

 
a) Erkenningsreglement 

Voorwaarden: 

 De vereniging heeft de vorm van vzw of feitelijke vereniging.  

 De basiswerking hebben op het grondgebied van Brecht. 

 Een actieve werking kunnen voorleggen voor het daaropvolgende jaar 

 Statuten of een uitgeschreven doelstelling hebben 

 Een bestuur met minstens 3 verschillende bestuursleden 

 Geen onderafdeling of overkoepeling zijn van een reeds erkende lokale vereniging?  
 Dit is niet mee opgenomen in finale versie en werd opgelost door omschrijving 

van “band met Brecht”. 
 

Hoe? 

 1 x per legislatuur een aanvraag indienen 

 Aanvragen tegen 30 april 2022 voor deze legislatuur, ook voor VZW’s 
 
Waarom? 

 Subsidies aanvragen 

 Gebruik van de gemeentelijke uitleendienst 

 Goedkoper tarief en voorrangsregeling bij huur gemeentelijke infrastructuur 

 Reclame via Brechts nieuws 

 Fiscale attesten 
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b) Subsidies  jubilerende verenigingen 

Voor wie?  
Alle erkende verenigingen in Brecht  
Voorwaarden? 
 De vereniging is door het lokaal bestuur erkend. 
 De jubilea die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn veelvouden van 

25, te starten bij 25. 
 De vereniging tracht met alle mogelijke manieren de oprichtingsdatum te 

verantwoorden. 
 

Hoe? 

 Er zal een oproep gebeuren vanuit de jeugddienst om documenten te 
bezorgen (eenmalige inspanning). 

 Jeugddienst zal dit hierna voor elke vereniging in de gaten houden. 
 

Voordelen? 
 25-jarig jubileum: 500 euro 

 50-jarig jubileum: 500 euro 

 75-jarig jubileum: 620 euro 

 100-jarig jubileum: 750 euro 

 Bij elk veelvoud van 25 jaar boven 100 jaar: 750 euro 
 

c) Basissubsidies jeugd 
1) Jeugdhuizen 

 
 

2) Jeugdverenigingen 
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3) Vormingssubsidies 
Als je een animator of hoofdanimatorcurus 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 

 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 (jeugddienst, sportdienst, 
cultuurdienst) keurt dit goed (of niet). 

 Wanneer je project wordt goedgekeurd kan je hier tot maximum €750 euro 
subsidie voor krijgen. 

 Je kan maximum 2 projecten per jaar indienen. 

 Wanneer je niet zeker weet of iets een goed project is of niet, aarzel niet de 
jeugddienst of jeugdraad te contacteren. Zij staan klaar om jullie hierbij te 
helpen. 

 Indienen tegen: 1/10/2021 
 

Opmerkingen vanuit de jeugdraad: 

 Waarom zit er niemand van de jeugdraad in die selectiecommissie? 
o Om neutraliteit te bewaren. DVT medewerkers hebben geen officiële 

banden met de verenigingen.  

 Nog veel onduidelijkheid over de juiste uitwerking: wat met 2 JWI’s die 
samenwerken? Wat met 2 maal hetzelfde project?  

o Projecten zullen individueel beoordeeld worden. Een aanvraag indienen 
kan dus zeker. 
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 Waarom is er geen budget voor 12 projecten terwijl die wel aangevraagd kunnen 
worden?  

o Het principe van communicerende vaten wordt gehanteerd 
binnen de sectorale subsidiepot met basissubsidies en 
projectsubsidies zodat de budgetten niet overschreden kunnen 
worden. Na berekening van de basissubsidies wordt het 
resterende bedrag toegevoegd aan de pot met projectsubsidies. 

 Hoe gaat dit eerlijk verlopen bij 12 aanvragen? Krijgt iedere JWI dezelfde kans?  
o Er wordt een afweging en verantwoording gemaakt door de jury.  

 In groepjes zijn er al heel wat voorstellen besproken. Het dagelijks bestuur 
neemt de ideeën en opmerkingen zeker mee. 
 
 

5) Bouwsubsidies 
• Voorstel gemeente: voor ‘1 euro voor 1 euro’ principe = 50´% van de kost 
• Elke vereniging kan 1 keer per jaar een dossier indienen op 1/10/2022 
• De vereniging dient steeds 3 vergelijkbare offertes in te dienen bij werken 

>€500. 
• 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. 

• Betaling volgt achteraf na het einde van de werken aan de hand van 
facturen/ticketjes. 

 
Opmerkingen jeugdraad 

 Wat met periode tussen oktober en januari? 
o Antwoord volgt. 

 Wat met VZW’s? 
o Aanvraag door wie voldoet aan de voorwaarden. Dus een beherende, 

erkende VZW kan een aanvraag indienen.  

 Hoe juist aanvragen/indienen?  
o Het indienen van de aanvraag zal gebeuren in oktober voor het komende 

jaar. (Bijvoorbeeld oktober 2022 voor uitkering van werken voor 2023. 
o Zal via online formulier gebeuren. 

 

6. Inbraakpreventie 
 
Nazicht van lokalen en toelichting over inbraakveiligheid door de politie 
Doe eerst de zelfcheck aan de hand van het document van de politie (zie bestanden FB). 
 
Invulformulier voor audit lokalen: zie formulier FB pagina. 
 

 Geïnteresseerden? Chiro Sint-Job (al aangevraagd) 
 

7. Gemachtigd opzichter 
 
Vorming kan gegeven worden aan geïnteresseerden. 



  Verslag Jeugdraad  
  2021-2022 

  Pagina 6 van 7 

 
Geïnteresseerden? Chiro Sint-Job, de jeugddienst -gaat hier z.s.m. mee aan de slag 
 

8. Gebruikersvergadering OC ’t Centrum / NIEUW GC vergadering 
 
Op 2/5/2022 kan je doorgeven of je als vereniging een datum wilt reserveren voor 1 van 
jullie activiteiten. Let erop dat het GC in Brecht niet meer beschikbaar zal zijn. Er zal wel een 
alternatief voorhanden zijn in het tijdelijke UNIQ. Op 27/4/2022 kan je een infosessie over 
het nieuw GC bijwonen. 
 

9. Evaluatie activiteiten 
 
Quiz 

 Quiz was leuk. 

 Pizza’s zijn tof. 
 
Teerfeest 

 Teerfeest was leuk? 

 Bus is zeker pluspunt. 
 

Pasen kermis  

 Zeer leuke activiteit 
 

10. Zeepkistenrace 
 

 
 

 

11. Rondvraag en data 
 

• Zeepkistenrace: 15/05/2022 
• Jeugdraad juni: 30/06/2022 
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Jeugdhuis ’t Bastion: last minute feestjes komen eraan 
 
Jeugdhuis Den Dijk: 6 of 13mei cantus 
 
Chiro Nelto: 8 mei: spaghettifestijn keti’s / 21 mei aspibal 
 
Akabe: 1 mei Bloemenverkoop / 7 mei WC papierverkoop 

 
Chiro Sint-Job: 6 en 7 mei i love retro en i love St-Job / 14 mei keti ijssalon 

 
KLJ Overbroek: 22 mei bbq 
 
Jeugdhuis ’t Jop: 2 juli hard core feestje 

 


