
 Verslag jeugdraad 22 september 2016 

 
1. Start nieuwe werkjaar 

 
o De voorzitter legt kort uit wat de jeugdraad juist doet 

 
� De jeugdraad verdeelt de subsidies onder de JWI’s 
� De jeugdraad organiseert heel wat activiteiten: teerfeest, quiz, vlottenrace, 

kroegentocht, buitengewoon gewoon, … 
� De jeugdraad vraagt jullie mening over onderwerpen die met jeugd te maken 

hebben 
� De jeugdraad ondersteunt alle JWI’s wanneer zij een probleem hebben 
� … 

 
o De voorzitter legt kort uit wat er nu juist van de raadsleden verwacht wordt 

 
� Wij verwachten van jullie dat jullie aanwezig zijn op de jeugdraad 
� Wij verwachten jullie mening over alle jeugd gerelateerde onderwerpen 
� Wij verwachten dat jullie alle info die jullie meekrijgen op de jeugdraad 

doorspelen aan de rest van jullie leidingsploeg/achterban 
� Wij verwachten dat als jullie vragen, een probleem of opmerking hebben dat jullie 

die aan het dagelijks bestuur voorleggen 
� Wij verwachten dat jullie mee reclame maken voor evenementen georganiseerd 

door de jeugdraad 
� … 

 
o Hoe communiceert het dagelijks bestuur met de jeugdraad en vice versa 

 
� Alle verslagen, evenementen zullen via de facebookgroep van de jeugdraad met 

jullie gedeeld worden 
� Andersom mogen jullie ook via de facebookgroep vragen stellen aan ons of 

reclame maken voor je evenement 
� De verslagen en andere info betreffende jeugdzaken zullen ook op regelmatige 

basis naar jullie gemaild worden door Wouter 
� Andersom kunnen jullie ook mailen naar Wouter met een vraag of opmerking 

jeugddienst@brecht.be of wouter.vandewal@brecht.be  
� Of je kan ook gewoon als je iemand van de jeugdraad tegenkomt die persoon 

aanspreken 
� … 

 
Als je nog niet in de facebookgroep zit of geen mailtjes aankrijgt moet je dit eventjes melden 
aan de jeugdraad of aan Wouter zodat wij jou kunnen toevoegen aan de groep. 
 

2. Financiën 
 
o Zichtrekening 606 euro 

Laatste verrichtingen: 
� Betaling JH ’t Jop voor het teerfeest van de jeugdraad 

o Spaarrekening 26 361 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Quiz van Nick 
 

Quiz: voorstelling dagelijks bestuur 

 
 
 

 
4. Beurtrol plakzuilen 

 
De plakzuilen zijn indertijd op vraag van de jeugdraad geplaatst door de gemeente en dienen 
voor het promoten van evenementen van Brechtse (jeugd)verenigingen.  
De afspraak hierover met de jeugdraad is dat alle JWI’s de plakzuilen in hun gemeente om 
de beurt proper maken m.a.w. alle affiches eraf halen. 
 
Hieronder staat de beurtrol voor de maanden september en oktober: 

 

 St-Job Brecht/Overbroek Sint-Lenaarts 
Juli-augustus Dagelijks bestuur van de jeugdraad ☺  

September-oktober JA de Snippers KLJ Overbroek JH Den Dijk 

 
5. Subsidies 

 
o Ten laatste op vrijdag 7 oktober moeten de subsidieaanvragen binnen zijn bij Wouter! 

� Via mail ten laatste om 23u59 in de mailbox van de jeugddienst 
� Afgeven op de jeugddienst kan tot 12u 
� In de brievenbus van de dienst vrije tijd (niet aangeraden) 

 
� OPGELET: zorg ervoor dat je een ontvangstbewijs vraagt bij het afgeven aan de balie 

of een leesbevestiging via mail. Als je geen dergelijke bevestiging ontvangt, vraag hier 
dan zelf achter. GEEN DOSSIER = GEEN SUBSIDIES 

 
� OPGELET: zorg ervoor dat je het dossier op tijd indient!  

TE LAAT = GEEN SUBSIDIES, er worden geen uitzonderingen gemaakt! 
 

o Deadline JH nota’s is 26 september 
 

6. Evalueren van de kamppakketten  
 

De waterpistooltjes (van het gotcha spel) werden door alle JWI’s als een leuk cadeau 
gevonden. 
 
Voorstel voor kamppakket van dit jaar: springkasteel 
Als jouw vereniging nog voorstellen heeft voor de kamppakketten van dit jaar mag je dat zeker 
aan het dagelijks bestuur laten weten. 
 
 
 

 

JWI Punten op 40 Tussenstand tot nu toe 
Chirojongens Brecht 30  3

de
 plaats 

Chiromeisjes Brecht 33 1
ste

 plaats 
JRK Brecht 31 2

de
 plaats 

KLJ Brecht 22 7
de

 plaats 
JH ’t Bastion Quizmaster / 

Jongerenkoor Akkoord 1 12
de

 plaats 
KLJ Overbroek 25 9

de
 plaats 

Chiro Nelto Afwezig / 
JH Den Dijk 29 8

ste
 plaats 

JRK St-Lenaarts 25 4
de

 plaats 
KLJ St-Lenaarts 29 6

de
 plaats 

JA De Snippers Afwezig 11
de

 plaats 
Chiro St-Job 29 5

de
 plaats 

JH ‘t Jop 23 10
de

 plaats 



7. Werkgroepen  
 

a) Vlottenrace 
 
Nu zondag 25 september is het vlottenrace aan SAS 4 in St-Job 
 
Naast de vlottenrace zal er ook heel wat randanimatie zijn: volksspelen, springkasteel, 
walking balls op het water, sjakossen smijten, terras bij Chiro St-Job, hamburgers bij JH ’t 
Jop, enz…  Een ideale uitstap voor een leuke zondagmiddag. 
 
Momenteel zijn er 14 ploegen ingeschreven, inschrijven kan nog tot zaterdagavond door te 
mailen naar Wouter. 
 

b) Buitengewoon gewoon 
 
Datum: 22 oktober 2016 
Dit is een dag voor kinderen en jongeren met een beperking. Normaal organiseren wij op 
een locatie in Brecht verschillende activiteiten die aangepast zijn aan deze kinderen en 
jongeren.  
Dit jaar gaat het net iets anders zijn. Dit jaar gaan we op uitstap naar een zorgboerderij 
waarbij activiteiten in een landelijke omgeving en contact met dieren mogelijk zijn.  

o Koeknuffelen, kalfjes aaien, paardrijden 
o Er kan gespeeld worden in het hooi,  
o gereden worden met gocars,  
o zullen er massaspelen gespeeld worden,  
o is er een springkasteel, muziek en dans,  

en dit allemaal op maat van de deelnemers. Tijdens deze dag moet niets. Schrik van de 
dieren, geen zorgen dan trekken we ons ergens op een rustige plek terug waar weinig 
prikkels zijn.  
 
Wij zij voor deze dag nog op zoek naar vrijwilligers om de kinderen mee te begeleiden, we 
streven naar 1 op 1 begeleiding maar dan in groep, bijvoorbeeld een groepje van 4 
kinderen met 4 begeleiders bij. 
 
Als jij of iemand van jouw leidingsploeg mee wilt komen helpen op deze dag, dan mag je 
dat aan Wouter laten weten. Hoor hiervoor zeker bij je achterban 
 
JRK Brecht komt meehelpen met 2 personen en stellen indien nodig hun pm wagen ter 
beschikking. 

 
c) Kroegentocht Brecht 

 
Naar jaarlijkse traditie organiseert de jeugdraad op 14 oktober weer een kroegentocht 
tijdens Biest kermis.  
 
Dit jaar is het een totaal vernieuwd concept: 
o Meer locaties: 't Trapke Op, 't Peerdshof, Den Doortrapper, De Kroon en 't Stapelhoef 

 
o Twee tijdspannes:  

Van 21u30 tot 23u00 zullen optredens plaatsvinden in 't Trapke Op, 't Peerdshof en Den 
Doortrapper  
Van 23u30 tot 01u00 bij De Kroon en 't Stapelhoef. 
 

o We voorzien een schuttlebus die vanaf 21u30 tot 01u30 zal rondrijden tussen de 
verschillende locaties. Opstappen en afstappen doe je waar je wilt. Dit is volledig Gratis! 
St-Lenaarts/St-Job: Een bus zal iedereen ophalen en afzetten in deze gemeente. (Zie 
affiche voor de uren) 
 

o Gratis pintjes: Ben jij bij de eerste 20 personen bij aanvang van een optreden? 
 



d) Dag van de jeugdbeweging. 
 
Op dé belangrijkste dag van het jaar, 17 oktober de Dag van de Jeugdbeweging 
organiseren de jeugdraden van Hoogstraten, Rijkevorsel en Brecht een heerlijk en gratis 
ontbijt voor iedereen die de Pax passeert in mooi jeugdbeweginguniform.  
 
wij voorzien spek en eieren, brood, chocomelk, koffie, choco, boter en confituur!  
 
Wij zorgen ervoor dat je met een buikje vol lekkers kan beginnen aan een mooie 
schooldag! 
 
We voorzien de beste kampliedjes van 2016 zodat jullie zeker de dansbeentjes zullen 
losgooien! 
 
Stuur dus zeker jullie top 10 van kampliedjes door naar Wouter! 

 
8. Data 

 
� Zaterdag 24/09 Dawn of the Dijk van JH Den Dijk  
� Zondag 25/09 Vlottenrace van de jeugdraad 
� Vrijdag 30/09 ‘moe kzen wer zat’ 12 euro lidkaart, bier en kriek heel de avond a 

volonte van JH ‘t Jop 
� Zaterdag 1/10 Boerkenskermis van KLJ St-Lenaarts 
� Vrijdag 14/10 Kroegentocht van de jeugdraad 
� Zaterdag 15/10 comedyavond Chiro St-Job 
� Zaterdag 22/10 popcorn en spekkenverkoop jongerenkoor Akkoord 
� Zaterdag 22/10 Buitengewoon gewoon van de jeugdraad 
� Zondag 23/10 Speken en ei van KLJ Brecht 
� Zondag 6/11 Mosselfeest Chiro Brecht 
� Zaterdag 12/11 comedyavond Chiro Brecht 

 

Voor een volledige lijst met Brechtse evenementen: zie https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/alle/brecht 

 

9. Varia van het dagelijks bestuur 
 
o Op de website van de gemeente komen alle jeugdverenigingen met hun contactinformatie 

te staan. Als je de gegevens van jouw JWI nog niet hebt doorgegeven aan Wouter doe dit 
dan zo snel mogelijk. 

o Groepsaankoop van op maat gemaakte oorstopjes voor alle Brechtse jeugd. Als er 

interesse voor is vanuit jouw vereniging laat dat dan even weten aan het dagelijks 

bestuur. Prijsverschil:  gewoon = €150,00 groepsaankoop = €119,00 wat denken jullie 

verenigingen hiervan? 

o Jullie hebben allemaal een mail gehad i.v.m. vormingen georganiseerd door de 
cultuurdienst. Dit gewoon even ter herinnering dat dit wel eens interessant kan zijn voor jou 
vereniging. 

 

10. Varia van de raadsleden 
 

o JRK Brecht vraagt waar het het gewonnen springkasteel mag plaatsen. 
� antwoord Wouter: Laat even weten wanneer jullie dit juist willen doen en dan vraagt 

Wouter dit na of het in het gemeentepark geplaatst kan worden 
 

o Domein den Brengel is een openbaar speelterrein  
 
 
 
 
 
 



11. Aanwezigheden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende vergadering: donderdag 27 oktober om 20u bij Chiro Brecht 
 

 
 
 

JWI Aanwezig 
Chirojongens Brecht X 
Chiromeisjes Brecht X 

JRK Brecht X 
KLJ Brecht X 

JH ’t Bastion X 
Jongerenkoor Akkoord X 

KLJ Overbroek X 
Chiro Nelto Verwittigd afwezig 
JH Den Dijk X 

JRK St-Lenaarts X 
KLJ St-Lenaarts X 
JA De Snippers Verwittigd afwezig 

Chiro St-Job X 
JH ‘t Jop X 


