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Datum: 30 juni 2022 

Aanwezigheidslijst 
 
Aanwezig: Rob Vorsselmans, Sarah Jansen, Gerben Van Deuren, Joeri Averens, Jef Hermans, Marthe 
Van Trier, Seppe Ooms, Axel Schenck, Jens Verdonck, Nathan, Inne Aernouts, Vanessa Brughmans, 
Robbe Michielsen, Seppe Ooms, Matthijs, Jens, Jonas, Jasper, Thomas, Tomas, Nick, Marlies, Frans 
 
Geëxcuseerd: Chiro meisjes Brecht, Chiro jongens Brecht 
 
Afwezig: KLJ Overbroek, JRK Brecht 
 
Agendapunten 
 

1. Quiz van Nick & Marlies 
Van welk spel is deze speluitleg? 
 

2. Financiën / begroting 
 
Zichtrekening: € 362,61 Laatste uitgave: gemeente Brecht 
Spaarrekening: € 12 809,12 Laatste uitgave: aanrekening kosten 
 

 

 
 

3. Bevraging activiteiten 
 
Zeepkistenrace 

Akabe: datum viel niet goed en er was een hoge drempel om een zeepkist te 
maken.  
JRK en KLJ: de zeepkist stond klaar, ze doen mee. Voorkeur voor oktober. 
Datum wat vroeger vernemen is goed. 
JH’en: organiseren met verenigingen zou helpen, datum aan het begin van 
het jaar al plannen. Datumvoorkeur: april/begin mei (niet te dicht bij de 
examens). 
Chiro’s: best begin april/eind maart 

 
Dag van de Jeugdbeweging 
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Zou het fijn zijn dat de verenigingen het zelf in handen nemen? Op drie/vier 
locaties zijn? Veel enthousiasme erover! Graag met ondersteuning van de JR, 
bijvoorbeeld: de jeugdverenigingen samenbrengen. 
 
Sint-Lenaarts: er gaat momenteel veel volk naar de schoolgemeenten (vb. 
Hoogstraten, Malle). 
 
Sint-Job: te veel volk. Leiding, aspi’s, keti’s… waarom geen nacht van de 
jeugdbeweging? 
 
Kansen: ledenwerving door een focus op het 1e leerjaar? Een uur spelletjes 
spelen? 
 

 
 
Buitengewoon gewoon 

Enthousiasme is er. De communicatie naar de vrijwilligers mag nog beter. Velen 
kennen de activiteiten van de JR niet. Eens langskomen en dit voorstellen kan 
mogelijks al veel oplossen.  
 

Roefeldag 
Verenigingen hebben interesse als het past binnen de kalender, maar krijgt geen 
prioriteit boven eigen werking. Moeilijk voor bijv. JRK want vaak dubbel engagement. 
Enthousiasme is er in beperkte mate, maar de drukke agenda maakt het niet 
eenvoudig. Voor akabe: hoeft zeker niet te duur te zijn, niet voor alle leden 
vanzelfsprekend…  

Algemeen  
 Data vroeger communiceren. 

 
Eens komen voorstellen aan nieuwe leiding zou zinvol zijn! Ze kennen de JR en hun 
werking niet per se. Eens langskomen zou een goed idee zijn. 

 
Oproep aan de JR leden: pols gerust eens naar enthousiasme om mee te organiseren 
bij je leden.  

Feedback: dat is soms moeilijk, want leiding heeft vaak niet veel affiniteit met 
de JR, de afstand is groot! Feestjes, eten en drinken helpen om te overtuigen. 

 
4. Subsidie 

a. Aangevraagde basissubsidies  
i. Werden voor iedereen goedgekeurd 

ii. Zullen binnenkort uitbetaald worden 
b. Deadline projectsubsidies: 1/10/2022 

i. Oppepper in september 
c. Deadline infrastructuursubsidies 

i. Infosessie begin september (samen met sport en cultuur) 
d. Infrastructuursubsidies 2021 (achteraf) 

Vraag naar meerdere indiendata, mogelijkheid om achteraf in te dienen. 
Moeilijk gegeven, de vraag naar een achteraf is groot. 

 
Wenst je vereniging nog een aanvraag (achteraf, oude systeem) te doen voor de 
infrastructuursubsidies van 2021, geef dan een seintje voor 31/8/2022 via 
jeugddienst@brecht.be. 
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5. Sluitingsweekend GC 

Ter ere van het sluiten van het GC, op intiatief van bestuur en raden. Weekend 30 
september, vrijdag boekentoe fuif. Zaterdag: grafitti WS in gebouw, ’s avonds cinema, 
zondagnamiddag, spelnamiddag (leuk om als activiteit in te plannen). 
 
De jeugdhuizen zijn alvast zeer enthousiast, ze zouden graag een plaatsbezoek doen. Zeer 
enthousiast!  

 
6. Rondvraag en data 

 
JH Bastion:  zal last miute zijn 
JH den dijk:  3 sept dijkrock en zomerbar 
JH ’t Jop morgen nineties en nillies, zat staalhard, volgende week inzet bouwverlof, 13 

of 14 augustus bierpongtoernooi 
CHIRONelto / 
Chiro SJ  3 sept SJ zomert 
KLJBrecht:  Dit weekend BBQ 95 jaar 
AKABE:  Brunch, cocktails pannekoeken bierping: deze zaterdag op rafikifest. En 

wandelen en fietsen. Van 10 tot 22u. en op SJ zomert. 
JRK SL:   op kermis van SL, 27 28 augustus zomerbar en zomer/volksspelen. 
KLJSL:   Feestweekend het komende weekend. 
Chiro Brecht:  Zondag beachvolleybal, 13-14 augustus chirofeesten. 
 

7. Varia 
 

a. Fuifcongres najaar 
i. Samenwerking met Jeugdregio Noorderkempen 

ii. Focus op organisatie van evenementen 
iii. Suggesties: 

1. Veiligheid: wat met politie op je evenement? 
2. Wat met geweld op een fuif? 
3. Veiligheid op evenementen.  
4. Wat lag e zelf doen qua ingreep op veiligheid. 
5. Wat is de verantwoordelijkheid van een organisator? Wat et 

openbaar domein? 
Nog suggesties: jeugddienst@brecht.be 

 
b. Toelichting i.v.m. uitleenreglement 

i. Podiumwagen mag zelf afgehaald worden, transportkost valt dan weg 
ii. Materiaal op zaterdag afhalen is mogelijk na afspraak. 

iii. WC-wagens moeten sinds kort met een tractor afgehaald worden 
(politiebevel, werfvervoer, traagrijdend vervoer (en de politie gaat ervan uit 
dat een traktor traagrijdend vervoer is)). Moet er een duplicaat van je 
nummerplaat aan? 

c. Needlespiking 
i. Zie brochure 

d. Beestenbos is boos 
i. Zie brochure 

e. Kamppakketten 
i. Woren vanavond uitgedeeld! 

f. Oekraïense kinderen in de jeugdbeweging 

mailto:jeugddienst@brecht.be
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i. Wijsboekjes 
1. Zie bijlage 
2. Vraag ze aan: jeugddienst@brecht.be  

g. Akabé: alles wordt duurder. Gas, elektriciteit… kunnen subsidiepotten geïndexeerd 
worden om dit op te vangen? In een advies gieten.  

i. Wat is de omzet van de gemeente en ocmw: begin de 40 miljoen. €70.000,00 
per jaar geld voor de infrastructuur. Waarom is de pot niet groter?  

1. Van de 40.000.000,00: grootste deel is exploitatie. Personeelskost 
etc.  

2. Investeringen is in praktijk een veel kleiner bedrag. 
a. Kan die verhouding niet wijzigen?  

h. Akabé: 
i. Gaan op kamp, niet eenvoudig, kosten liggen een pak hoger dan bij andere 

verenigingen. Kan daar van uit de gemeente extra ondersteuning voor zijn? 
Bovenop de pot? 

i. Akabé: 
i. Debattle: participatie. Bijvoorbeeld bij de subsidies: te weinig participatie 

geweest.  
ii. Formele vraag: welke zaken zullen participatief aangepakt worden? O.A. 

ingezet op digitaal platform.  
iii. Rob vraagt meer gewicht aan de JR. Gebruik het forum! 

j. Steffi: 
i. Plakpalen: graag melden aan KLJ Achterbroek 

mailto:jeugddienst@brecht.be
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Bijlage: needle spiking 
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Bijlage: kampvuur 
 
 
Wetgeving:   
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/veiligheidsmaatregel_rook-
_en_vuurverbod_23062021_-_finaal.pdf  
 
Meer info: 
https://www.opkamp.be/nl/kennis/artikel/vuur-maken-in-vlaanderen 
 
 
 

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/veiligheidsmaatregel_rook-_en_vuurverbod_23062021_-_finaal.pdf
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/veiligheidsmaatregel_rook-_en_vuurverbod_23062021_-_finaal.pdf
https://www.opkamp.be/nl/kennis/artikel/vuur-maken-in-vlaanderen
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Bijlage: op stap in wolvengebied
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