
 Verslag jeugdraad 27 januari 2017 

 

1. Speech van Daan De Veuster (Schepen van jeugd) 
 

2. Verslag vorige vergadering 
 
o Goedgekeurd  

 

3. Financiën 
 
o Zichtrekening 348,54 

Laatste verrichtingen: 
 Aankopen nieuwjaarsreceptie 
 Betalingen buitengewoon gewoon 

o Spaarrekening 21 365,32 euro 
 

4. Quiz van Nick 
 

Winnaar van het jaar 2016 en uitreiking prijs aan de Chiromeisjes van Brecht 

 
5. Beurtrol plakzuilen 

 

 St-Job Brecht/Overbroek Sint-Lenaarts 
Januari-februari JA De Snippers Chirojongens KLJ 

 
o Chiro Nelto meldt dat hun affiches voor aspibal systematisch van de plakpalen wordt 

getrokken zodra ze geplakt zijn en kapot gescheurd op de grond liggen. Ook de 
technische dienst en andere jeugdraadsleden melden dat ze dit ook gemerkt hebben. 
 Als iemand hier iets over weet, gelieve dit aan Wouter te laten weten aub.  
 Hou rekening met elkaar tijdens het plakken en heb respect voor elkaars affiches. 
 

o Boetes geven aan ‘overplakkers’/’wildplakkers van grote events’ ed. is moeilijk. Ofwel 
mag iedereen aanplakken of wel mag niemand dit. Grote events worden wel 
aangeschreven door de gemeente om de palen niet te gebruiken daar deze voor de 
jeugdbewegingen en JH’s van de gemeente dienen.  
De volgende stap zou zijn dat het college een vergunning moet geven voor wie op de 
palen mag aanplakken. Dit zouden we graag willen vermijden. 

o Er zal een nieuwe plakpaal (oude is gesneuveld tijdens het verplaatsen) komen aan de 
nieuwe ‘park and ride’ van de ring in de lessiusstraat. 

o De plakpaal aan het Wit paard in St-Lenaarts zal verplaatst worden naar de overkant 
waar de fietsenstalling is. Dit is veiliger en beter bereikbaar. 

o De plakpaal die nu aan de Aldi staat zal verplaatst worden naar het rond punt richting 
Wuustwezel en het Station Noorderkempen. 

o Aan het station zelf mag geen plakpaal staan aangezien NMBS grond exclusief door 
een reclamefirma mag gebruikt worden. 

o In bijlage vindt je een plannetje van alle plakpalen in de gemeente Brecht. 
 

6. Subsidies 
 
o Alle subsidies zijn normaal gezien uitbetaald aan de JWI’s. 
o Er was een klein rekenfoutje te wijten aan een oude excell formule gebeurt bij het 

uitbetalen van bouwsubsidies aan de parochiale werking VZW. Dit is intussen rechtgezet. 

o Er zal een afvalsubsidie worden toegevoegd aan de  subsidiedossiers. Deze zal  gekoppeld 
zijn aan ledenaantal. Dit bedrag hangt ook niet vast aan je afvaluitgaven, ben je 
milieuvriendelijk dan heb je  dat geld over voor iets anders. 



7. Feestbussen 
 
o Evaluatie feestbussen oudjaar  in orde 
o Evaluatie feestbussen Salphen kermis 

 jammer dat de bus niet meer aan Trapke op passeerde   Dit komt omdat we de 
toer iets wilden verkorten/vereenvoudigen zodat dezelfde bussen meer konden 
heen-en-weer rijden. 

 1 van de bussen is serieus beschadigd tijdens de terugrit, kussens afgetrokken, 
leuningen kapot getrokken, gordijnen weg, noodhamer was weg.  
Iemand die hier iets over weet, mag dit altijd laten weten aan Wouter. Discretie is 
verzekerd. 
Als bestuur van de jeugdraad zijn wij uiteraard teleurgesteld dat dit gebeurt is. We 
organiseren dit om iedereen veilig van en naar Salphen kermis te brengen en 
betreuren dan ook ten zeerste dat enkelingen zich zo misdragen hebben ondanks 
alle inspanningen van de gemeente, de jeugddienst, de jeugdraad om alles vlot te 
laten verlopen. 
Als bestuur van de jeugdraad willen wij de bus volgend jaar wel terug laten rijden 
omdat wij denken dat dit wel een goed initiatief is voor de Brechtse fuivende jeugd. 
Er is wel een klacht ingediend voor dit voorval bij de politie. 

 Bussysteem wordt herbekeken naar registratie toe van mensen die op de bus zitten. 
 
o Er is nog budget over voor feestbussen van de gemeente naar jullie evenementen.  

 

8. Vorming 
 

a) Gemachtigd opzichter 
Chiro St-job, KLJ Overbroek en Chiro Brecht hebben hun mogelijke data al laten weten, 
volgende week zal Wouter deze voorstellen aan de politie. Als er nog geïnteresseerd 
zijn mogen ze dat aan wouter laten weten. 
 

b) Vorming op de jeugdraad van maart 
Voor de jeugdraad van donderdag 23 maart hebben wij volgend programma voor jullie:  
o cursus brandveiligheid: 1 uur theorie + 2 uur praktische opleiding  

 inschrijven op voorhand 
o cursus zelfverdediging: judo geeft basiscursus 
o Einde: kaas en bier proeven (Daan zorgt voor wat speciale biertjes) 

 
Locatie: KLJ lokaal St-Lenaarts Judo lokaal St-Lenaarts.  
Meer info volgt later nog. 

 
9. Buitengewoon gewoon 

 
Info volgt later nog, werkgroep is aan het opstarten. 
Als er nog geïnteresseerden zijn om bij de werkgroep te komen mogen ze dit altijd laten 
weten. 
 

10. Quiz 
 
Vrijdag 7 april quiz van de jeugdraad in het GC. Meer info volgt nog. 

 

11. Teerfeest 
 
Het Teerfeest zal plaatsvinden op 3 maart in JH Den Dijk:  
o Prijs: 10 euro pp. Laat je per vereniging inschrijven via overschrijving (zie uitnodiging) 
o Wedstrijd 1: ‘PakDeBak’ er zal elke dag in de week van het teerfeest een bak verstopt 

worden in Brecht die je via foto’s van de locatie kan terugvinden. Meer info volgt nog via 
fb.   



o Wedstrijd 2: Wees creatief rond een gezegde/spreekwoord, dat kan een foto, filmpje, 
knutselwerkje zijn. De winnaar zal gekozen worden door het dagelijks bestuur en niet via 
trekking. 

o Er rijdt een bus vanuit het Goorhof in St-Job naar JH Den Dijk  uren worden nog 
bekeken door Wouter 

 
 

12. Oordopjes op maat 
 

De datum voor deze actie wordt nog besproken. 
Voorstel: Standje op Pasen kermis zal bekeken worden door het bestuur. 
 

13. Varia 
 
o Milieuraad (adviseert gemeente bij milieubeleid, behoud van natuur, verbetering 

leefmilieu, cursus natuurvriendelijke siertuinen) zoekt nog een jeugdafgevaardigde… 
Gecoro (adviseert gemeente bij opmaak plannen / inrichting) zoekt ook nog een 
jeugdafgevaardigde… 
 Gecoro: marie wilt dit doen (unaniem goedgekeurd door jeugdraad). 

Wouter maakt een advies over aan schepencollege 
 Milieuraad: geen kandidaten vanuit de jeugdraad (iedereen kan eens horen bij zijn 

eigen achterban). 
o Het taggen in foto’s op de facebookpagina van de jeugdwerking is vanaf heden weer 

mogelijk. 
o Lyndsay van JH Den Dijk vertelt wat er gebeurt is in hun JH met het brandje dat ontstaan 

is tengevolge van een kortsluiting aan een diepvriezer en legt uit over 
inboedelverzekering (niet standaard en niet verplicht en kan in dit geval wel handig zijn.) 
 De uitgelezen moment voor alle JWI’s om hun eigen verzekeringen eens na te kijken. 

o Het bestuur zal op eigen initiatief een nieuw logo ontwerpen voor de jeugdraad dat er 
eind dit werkjaar nog zou moeten zijn. 

o Het gemeentebestuur is bezig met het plannen van een vrijwilligersfeest, meer info volgt 
nog. 

o Op 26 maart gaat De Ring in Brecht open met een feest. Info volgt later nog. 
 

14. Data 
 

 Zondag 29/01 Spaghettifeest keti’s Chiro Nelto 
 Zaterdag 11/02 Aspibal Chiro Nelto op nieuwe locatie 
 Vrijdag 17/02 love St-Job Chiro St-Job 
 Zaterdag 18/02 I love retro Chiro St-Job 
 Zaterdag 25/2 optreden met bandjes in JH ‘t Jop 
 Vrijdag 24/02 quiz JH Den Dijk 
 Zaterdag 11/03 Aspibal Chiro Brecht 

 
 

 

 


