Aanwezig: Nette Spoormans & Bie van de Kerkhof (Meisjeschiro), Stijn Lefelon & Bert de Jager
(Jongenschiro), Janne Van Herck & Carlijn De Witte (Chiro De Vraai), Lotte Caers & Hanne Stessens
(KLJ), Diede Ravers (Scouts), Esmee Sanders (JRK), Joke Segers (schepen van jeugd), Kaat van de
Kerkhof (ondervoorzitter) en Pascal Thijs (secretaris)
Verontschuldigd: Kaat Van Houdt (voorzitter) en Bart Horemans (Plussers)

Vergaderen bij de KLJ
We vergaderen vandaag bij de KLJ. Lotte en Hanne, dankjewel dat we hier mogen vergaderen. De KLJ
heeft vandaag bovendien snoepjesverkoop. Profiteer er straks van en koop een zakje na de
vergadering.

Vorming ADHD en ASS
Jullie vroegen begin dit jaar naar een vorming rond ADHD en autisme. Al snel vonden we ‘Jeugdwerk
voor allen’ bereid de vorming te komen doen. Jeugdwerk voor allen is een netwerk van organisaties
die het jeugdwerk toegankelijker willen maken voor kinderen met een beperking of in
maatschappelijk kwetsbare situaties.
De eerste datum die we hadden geprikt kon niet doorgaan door een plots overlijden in de
vriendenkring van de lesgever, waarvoor uiteraard alle begrip. Voor de tweede datum die we hadden
vooropgesteld werd geen lesgever gevonden.
Derde keer goede keer dan maar?
We hebben hen in ieder geval gevraagd de vorming te komen geven op de animatorendag bij de
start van de speelpleinzomer op zaterdag 29 juni in de academie. Het is de bedoeling de vorming aan
te bieden aan de animatoren van Speelvogels, maar uiteraard ook aan leiding van de
jeugdbewegingen. Normaal worden de uren van 10.00 uur t.e.m. 12.30 uur en van 13.30 uur t.e.m.
16.00 uur. Bevestiging wordt heel binnenkort verwacht.
Voor het JRK past 29 juni alvast niet en misschien geldt dat ook voor andere verenigingen. We stellen
daarom voor in het najaar de vorming nog eens te herhalen.
De Scouts zouden graag ook een vorming EHBO voor hun eigen leiding organiseren. Ze hebben de
vraag al een paar keer per e-mail gesteld aan het JRK, voorlopig zonder antwoord. Esmee gaat dit zelf
opnemen en spreekt verder af met Diede.

Vorming stagiairs animatorcursus beoordelen
Er zit nog een andere vorming aan te komen. Vorige vergadering hadden we het erover dat twee
leden van de Scouts een animatorcursus hadden gevolgd (via de Scouts), maar voor hun stage bij

Speelvogels komen aankloppen. Geen probleem voor Speelvogels, maar beide cursisten gaven ook
aan dat ze liever bij de eigen vereniging hun stage zouden doen. Daar voldoet echter niemand van de
leiding aan de voorwaarden om stagiairs te mogen beoordelen. Je moet dan in het bezit zijn van een
attest instructeur of hoofdanimator of een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies met
minimum 60 uren pedagogische vorming.
Ook leiding die een specifieke vorming heeft gevolgd voor het begeleiden van stagiairs in het
jeugdwerk mag de stagiairs beoordelen. Je moet wel al een tweetal jaren als leiding meedraaien om
aan de vorming te kunnen deelnemen. Pascal heeft een aanvraag voor dergelijke vorming ingediend,
definitief vastleggen kan pas als we een datum hebben.
De vergadering stelt zaterdag 5 oktober om 10.00 uur voor. Leiding die volgend jaar minimum het
derde jaar leiding ingaat is welkom. Jullie vernemen meer hierover als alles definitief is.

Nieuws van ’t Onkrooid
Vorige vergadering hadden we ditzelfde agendapunt. Van toen herinneren we ons vooral de
bekommernis over het voortbestaan van ’t Onkrooid. Brent gaf toen aan dat het onhoudbaar werd
om met vier bestuursleden ’t Onkrooid draaiende te houden. Brent had een bericht op Facebook
geplaatst, een bericht dat binnen Arendonk toch wel de aandacht wist te trekken.
Geen Brent vandaag om mee te delen of dit ook resultaat heeft opgeleverd, maar Joke en Pascal
zaten recent nog met hem samen. Er waren toen twee nieuwe bestuursleden en inmiddels zouden
dat er al drie zijn. Drie meisjes, waarvan er twee volgend jaar Chiroleiding worden. Afwachten of dat
te combineren blijft.
’t Onkrooid en de gemeente zaten dus samen. Vanuit de gemeente is er zeker de bereidheid ’t
Onkrooid te steunen waar nodig en samen naar oplossingen te zoeken. Klusjes die bij een ruim
jeugdhuisbestuur mee door de eigen vrijwilligers zouden worden aangepakt zullen nu door de
werkliedendienst van de gemeente worden uitgevoerd. Met Brent is overeengekomen dat hij een
lijstje met de nodige klusjes aan de gemeente mag bezorgen.
Los van het lijstje gaat de gemeente zorgen voor verlichting en nieuwe sloten in de berging. In de
zomermaanden juli en augustus zal de geluidsisolatie tussen het sanitair en de buren worden
aangepakt en de dubbele nooddeur moet worden vervangen. Eens dat is gebeurd volgt er een
nieuwe geluidsmeting, waarna hopelijk een permanente milieuvergunning kan worden afgeleverd.
Daarnaast wordt ook bekeken waar een rookruimte kan worden ingericht nu er in de gang niet meer
mag worden gerookt na controle van FOD Volksgezondheid. Tenslotte wordt bekeken of er meer en
betere fietsenrekken kunnen komen.
Zo’n rookruimte vinden we toch maar iets raars. Moet je dan echt ergens binnen in het jeugdhuis in
een hokje gaan staan om een sigaret te roken? Daar komt het inderdaad op neer en vermoedelijk zit
er niets anders op. Buiten gaan staan om te roken, zoals dat nu het geval is, is op zich logisch, maar
gaat op termijn ongetwijfeld overlast voor de buurt opleveren.
Er is al een tijdje sprake van lockers in ’t Onkrooid. Dat klopt en die lockers komen er ook. ’t Onkrooid
is daar mee bezig. Ze gaan dit zelf financieren en waarschijnlijk wordt het een systeem waar je een
muntstuk (1 euro?) moet inwerpen. Dat muntstuk ben je dan kwijt. ’t Onkrooid hoopt zo de
investering grotendeels terug te verdienen.

Herbruikbare bekers
De Scouts stelden vorige vergadering de vraag of er een bereidheid en mogelijkheid is om via de
werkingsmiddelen van de jeugdraad of via de gemeente herbruikbare bekers aan te kopen. Zonder er
echt zeker van te zijn hebben we toen gezegd dat we denken dat er via de jeugdraad of gemeente
wel mogelijkheden zijn. Inmiddels werd ook vanuit andere verenigingen dezelfde vraag gesteld.

Actie dringt zich zelfs op, niet alleen omwille van de vraag van de verenigingen, maar zeker ook
omwille van een verbod op wegwerpbekers op evenementen dat er staat aan te komen. Vanaf
volgend jaar zullen op ieder festival, ieder school- of buurtfeest of een ander evenement alleen nog
dranken mogen worden geschonken uit glazen flessen, vaten of speciale mixtappen. Én die dranken
moeten worden geschonken in herbruikbare bekers.
Zoals wel vaker voorziet de wet een achterpoortje. Wie kan aantonen dat 90% - of 95% vanaf 2022 van de wegwerpbekers gescheiden wordt ingezameld, kan nog met wegwerpbekers blijven werken.
Je zal in dat geval dus moeten werken met een retoursysteem.
Voor heel wat evenementen zal zo’n retoursysteem niet werken en we denken ook dat de tijd rijp is
om stilaan komaf te maken met de wegwerpbekers. Het milieu zal ons dankbaar zijn.
Wie op dit moment herbruikbare bekers wil huren krijgt daar echter een pittige rekening voor
gepresenteerd. We mogen verwachten dat met de verplichting en de concurrentie die daardoor op
gang gebracht wordt, de prijzen van de verhuurbedrijven gaan zakken.
Zelf aankopen is ook een optie. De gemeente heeft er ooit een paar duizend aangekocht, maar toen
was de tijd er nog niet rijp voor en was slechts een zeer beperkt aantal verenigingen bereid ervan
gebruik te maken. Een kleine voorraad wordt nog gebruikt voor speelpleinwerking, de rest werd
inmiddels doorverkocht.
Nu er een verplichting komt verwachten we ook dat de brouwers daarop gaan inspelen. Misschien
komt er via hen een systeem dat voldoet aan de verwachtingen van de verenigingen.
Op dit moment lijkt het ons verstandig nog even de kat uit de boom te kijken. We verwachten dat de
prijzen gaan dalen. Mocht er een bevredigend verhuursysteem via de brouwers komen dan lijkt ons
dat de beste optie. We volgen het verder op!

Twee fuiven die samenvallen
Dan nu een agendapunt op vraag van het JRK, maar we mogen veronderstellen dat het ons allemaal
aanbelangt. Het punt werd door Esmee aangebracht, ze verduidelijkt even waar het precies om gaat.
De fuif van het JRK op zaterdag 20 april was geen succes. Blijkbaar waren er die avond nog
evenementen. Een optreden in Hyggeligt was vermoedelijk niet meteen concurrentie, maar een
evenement van de tennis wel. Jeugdverenigingen houden rekening met elkaar, maar om die lijn door
te trekken naar andere verenigingen ligt blijkbaar moeilijk.
Pascal vond voor die datum geen aanvraag van de Tennisclub. Hij heeft daarop de barman van de
tennis gecontacteerd en behalve in de namiddag was daar toen niets te doen. De zaak was ’s avonds
zelfs gesloten, vandaar dat er dus ook geen aanvraag was. De oorzaak moet dus wellicht elders
worden gezocht.
Los van dit specifiek geval is iedereen het er uiteraard over eens dat het nadelig is als er twee
evenementen op dezelfde dag vallen. Als jeugdverenigingen onder elkaar proberen we daar
maximaal op te letten. Maar er zijn natuurlijk ook andere organisatoren die in principe wel allemaal
een aanvraag moeten indienen, wat in de meeste gevallen ook gebeurt, soms ook niet.
Het is voor alle duidelijkheid niet mogelijk een evenement te verbieden omdat er op de gekozen
datum al een fuif plaatsvindt. Wel worden organisatoren erop gewezen als er op ‘hun’ datum al iets
is aangevraagd, al is dat systeem momenteel niet waterdicht. Dat verandert mogelijk als de nieuwe
website van de gemeente in gebruik wordt genomen. Het is de bedoeling dat fuiven dan via een
onlineformulier kunnen of misschien zelfs moeten worden aangevraagd. Op die manier zou het
mogelijk moeten zijn zichtbaar te maken welke evenementen al zijn aangevraagd.
Meer gebruik maken van Uit in Vlaanderen kan vanuit de gemeente worden aangemoedigd. Het zou
een automatisme moeten worden. Verplichten kan wellicht niet, maar hoe meer het gebruik raakt
ingeburgerd hoe beter je als organisator een zicht krijgt op wat er in de gemeente wordt
georganiseerd.

Vooruitblik op jullie kampen
Eerst even meegeven dat de hoofdleiding via de gemeente een aanvraagformulier kreeg om
kampvervoer aan te vragen. De aanvraag moet voor 30 mei binnen zijn. KLJ en Jongenschiro zijn er al
mee in orde.
Ook is er weer de mogelijkheid om materiaal van de uitleendienst mee op kamp te nemen. Wie dat
wil kan er vandaag een aanvraagformulier voor meenemen. Vergeet trouwens niet dat je het
materiaal ook gewoon voor de (wekelijkse) werking kan aanvragen. We hebben sinds een jaar ook
een springkasteel. Dat kan je lenen voor evenementen, niet om mee op kamp te nemen.
Dan geven we jullie nu graag één voor één het woord. We zijn benieuwd naar waar jullie deze zomer
op kamp gaan, voor velen toch hét moment van een jaar jeugdbeweging.
Waarom gaan jullie precies naar de gekozen kampplaats, wat zijn de verwachtingen?


Chiro De Vraai gaat naar Riemst. Ze hebben er bewust voor gekozen iets dichter bij huis te
blijven. Het is een heel ruime kampplaats, veel velden en veel plaats om te spelen, maar geen
bossen in de directe omgeving.



De Scouts gaan naar Leffinge, kort bij de kust. Ze zijn ooit al eens op die kampplaats geweest en
ze herinneren zich dat het een goede boer was. Een groot terrein ook met veel speelvelden. Én
de boer gaat vooraf de beerput graven wat mooi meegenomen is. De Jins en Pixies trekken op
buitenlands kamp.



Het JRK trekt naar Schriek, op zich niet ver, maar wel voor het JRK die standaard een kampplaats
redelijk kortbij zoeken. Er zijn voldoende bossen en velden in de nabijheid, er zal goed gespeeld
kunnen worden.



De Meisjeschiro gaat naar Lommel op kamp. Dat was een last-minute keuze en mede daardoor
ook dichterbij dan gebruikelijk. Wel een mooie kampplaats, met veel zand, bossen en velden.
Uitzonderlijk gaan ook de meisjes van het 5e-6e leerjaar nu met de fiets. Lommel is immers niet
ver.



De Jongenschiro vinden we deze zomer op kamp in Nieuwkerken-Waas (Oost-Vlaanderen). De
kampplaats is een oud schooltje kortbij het station. De drie jongste groepen gaan dan ook met de
trein, de drie oudste met de fiets.



De KLJ had aanvankelijk Lier geboekt, maar door een dubbele boeking wijken ze nu uit naar
Kalmthout. Met de Kalmthoutse heide vlakbij zit een kampvuur er allicht niet in, bij droog weer
wordt het heidegebied vaak zelfs volledig afgesloten. In de omgeving van de kampplaats zijn er
wel wat bomen, maar niet echt veel speelruimte. Vlakbij is wel een schooltje, waar de KLJ hoopt
te mogen spelen.

Korte agendapunten
Dan volgen er nu nog een paar korte mededelingen:


We hebben een afvalrugzak voor de Scouts. Zij hadden aangegeven dat ze er zo eentje wilden
hebben. De bedoeling is die te gebruiken op trektocht om daar al het afval in te verzamelen. Hij
valt wat mager uit, maar hopelijk zijn de Scouts er toch iets mee. De tweede afvalrugzak gaat
naar de Speelvogels tenzij er interesse is van een jeugdbeweging, wat momenteel niet zo is.
De afvalrugzak is een initiatief van Mooimakers, met partners als OVAM en IOK. Zij stimuleren
scholen en verenigingen ook om acties rond afvalvoorkoming, opruimen van zwerfvuil, e.d. te
organiseren. De vier lagere scholen gaan daar alvast voor inschrijven. Verenigingen kunnen dat
ook doen en kunnen er een centje mee verdienen, namelijk 3 euro per lid van je vereniging.

Bie vertelt dat ze bij de Meisjeschiro recent een spel speelden rond het thema afval. Dat was een
succes en waarschijnlijk een leuk idee dat past binnen de actie van Mooimakers. Kijk voor meer
info op www.mooimakers.be/operatie-proper.


Wie woensdag 24 april in de namiddag sportpark Heikant passeerde zag daar honderden
kinderen zich uitleven op de vele activiteiten van de Buitenspeeldag. Daarbij ook weer het
trekvlot van de KLJ, waar de hele namiddag volk voor stond aan te schuiven. Een prima activiteit
dus. Ook andere jeugdverenigingen zijn volgend jaar zeer welkom om zelf een activiteit te
organiseren. Dankjewel KLJ!



Wie zich nog kandidaat wil stellen voor een vakantiejob bij speelpleinwerking Speelvogels wacht
daar best niet veel langer mee. 20 mei is de deadline om je kandidatuur in te dienen. Vooral in
augustus zijn er nog heel wat gaten op te vullen. Bij Grabbelpas is het tekort minder nijpend,
maar ook daar kan je je nog voor opgeven.



Jullie hoofdleiding kreeg zo’n week geleden een model van fiscaal attest per post toegestuurd.
Dat attest kan in de nodige exemplaren worden gekopieerd om uit te reiken aan de deelnemers
van het kamp van 2018. Enkel wie op het kamp van vorig jaar nog geen twaalf jaar was heeft
recht op zo’n attest dat de ouders kunnen toevoegen aan de belastingaangifte van dit jaar. Je
zorgt er best voor dat de attesten in de loop van deze maand nog de deur uit gaan.



Blokken in de bib kan opnieuw vanaf maandag. De uren zijn weer van 9.00 uur tot 19.00 uur, op
woensdag tot 17.00 uur. Het studielokaal kan t.e.m. 28 juni worden gebruikt. Voortaan zijn er
ook screens om de zon buiten te houden op warme dagen. De vergadering vindt dit een mooi
initiatief van de gemeente. In de paasvakantie moest worden uitgeweken naar het museum.
Daar was het misschien iets te donker, maar toch goed dat er een studielokaal was.



Zo’n jaartje geleden konden we de speelkaart voorstellen, een speels ontwerp met daarop de
grote en kleine speeltuintjes, maar ook een aantal openbare grasveldjes en de speelbossen.
Daarvan gaan nu stevige borden worden aangemaakt om op te hangen in Kamphuis Den
Broekkant, De Bemdhal en het Scoutslokaal, de drie locaties die zowat een hele zomer
jeugdgroepen over de vloer krijgen. Ook elke jeugdbeweging krijgt een eigen exemplaar.



Verder wordt er werk gemaakt van een kampcharter. Zo’n charter vormt een drieluik, met een
engagementsverklaring van de gemeente, de uitbater van de kampplaats en de jeugdgroepen die
er op kamp komen.
Van de ondertekening van het kampcharter (door de uitbaters en de gemeente) en de uitreiking
van de speelkaartborden hadden we graag een officieel moment gemaakt. Hiervoor een
mogelijke datum prikken, waarbij we ook de jeugdbewegingen kunnen betrekken, ligt echter
bijzonder moeilijk. Voorlopig houden we het erop dat we de borden van de speelkaart gaan
uitdelen op de eerstvolgende jeugdraad, dus na de zomer. Het kampcharter stellen we uit naar
mei volgend jaar of we betrekken er enkel de drie kampuitbaters bij indien we toch nog een
moment voor deze zomer prikken. De drie kampplaatsen krijgen ook dit jaar weer een zakje met
info over de gemeente om uit te delen aan de bezoekende groepen.



De infofolder voor organisatoren van fuiven en vaten komt er. Verwacht geen uitgebreid
draaiboek, dat is niet het opzet. Wel moet duidelijk worden wanneer een vergunning verplicht is
en wanneer een kennisgeving wordt verwacht. Ook relevante info over security, zaalcapaciteit,
het gebruik van alcoholbandjes en dat soort zaken kan summier worden vermeld. Er komen
nieuwe regels van de brandweerzones, waarvan mogelijk ook een aantal zaken worden
opgenomen in de infofolder.



Zopas werd de nieuwe site ikorganiseer.be gelanceerd. Dat is de opvolger van fuifpunt.be.
Dergelijke site biedt uiteraard veel info aan organisatoren van fuiven of muziekevenementen.
Om die reden zal de info in de infofolder waarvan net sprake in de eerste plaats gericht zijn op
gemeentelijke zaken.
Op de website van de gemeente staat nog fuifpunt.be. Dit moet dus worden aangepast.



In het najaar komt er een cursus EHBO, georganiseerd op initiatief van de dienst vrijetijd.
Waarschijnlijk wordt het een sessie op een weekavond, maar ook één op een
zaterdagvoormiddag. Bestuur en leiding van verenigingen zullen kunnen deelnemen.



Via Diede kwam vorige vergadering de vraag om iets samen met alle jeugdverenigingen te doen.
We zoeken dan vooral iets om samen te doen met alle leiding. Dat lijkt ons wel iets. Bespreek dit
a.u.b. verder binnen de eigen leiding en laat iets weten aan Diede.

Varia
Zo zijn we aanbeland bij de variaronde. Heeft er nog iemand een leuke mededeling, een prangende
vraag of gewoon iets dat je kwijt wilt of met de vergadering wilt delen? We vernemen het graag!


Chiro De Vraai vraagt zich af wat zij als vereniging momenteel moeten betalen voor afvalzakken
voor PMD of restplastiek. Vroeger kreeg iedere vereniging een gratis rol zakken. Dat mag niet
meer en verenigingen betalen voortaan hetzelfde tarief als particulieren, dus 3,00 euro per rol.



Niet vergeten: 28 en 29 juni is het Openluchtbal. Het wordt normaal een iets ander concept.



Joke is dit jaar al gaan tappen bij het KLJ-toneel, ze zat al aan de inkom bij de fuif van het JRK en
is mee ontbijtpakketten gaan maken bij Chiro De Vraai. Leuk om te doen en Joke gaat zo
binnenkort ook een handje toesteken bij de andere jeugdbewegingen.



Wanneer komt er nog eens een jeugdraadactiviteit? We weten niet meer exact wanneer we de
laatste keer een activiteit hadden. We zouden dat niet meer jaarlijks te doen, wel om de twee
jaar. Het voorstel is nu om dit in te plannen begin volgend werkjaar en jeugdraadleden van dit
jaar en van het volgend jaar te laten deelnemen. In Retie is een leuke escaperoom, in Geel ook.
Maar ook een huifkartocht kan eens leuk zijn. Of het Schapenhof, een hoogteparcours, een
partijtje bowlen. Laat het zeker aan Pascal weten als je een ideetje hebt. Liefst houden we het
kort bij huis zodat we er in groep met de fiets kunnen geraken. Het concept van vorige keer
behouden we: eerst vergaderen, ’s middags samen een hapje eten (ieder op eigen kosten) en
aansluitend de activiteit (op kosten van de jeugdraad). Noteer alvast 28 september!



Bij de Meisjeschiro kunnen de oudste leden zelf hun frisdrank nemen tijdens de werking.
Bedoeling is natuurlijk dat ze dan ook hun drankje betalen, maar dat gebeurt niet altijd. Hoe
doen de andere verenigingen dat? Vaak wordt er gewerkt met een drankenkaart of zo, maar
alleszins mogen de leden het drankje niet zelf nemen. We denken dat vooral daar het probleem
bij de Meisjeschiro ligt. Betere controle lijkt ons de oplossing.



Kaat las ergens dat een meubel gratis werd aangeboden. Is het een idee om mensen erop te
wijzen dat ze aan de jeugdbewegingen moeten denken als ze iets gratis in de aanbieding
hebben? Niet echt denken we. Veel mensen komen nu al bij ons aankloppen, te veel en vaak ook
met materialen die we niet kunnen gebruiken. Vanuit de gemeente wordt daar ook aan gedacht.
Zo komen er binnenkort misschien beamers van de scholen beschikbaar voor verenigingen.



Onze volgende vergadering wordt eind september, na de wervingen. Denk eraan dat je voor
kosten gemaakt voor ledenwerving een subsidie tot 125 euro kan aanvragen.

Volgende vergadering wordt zaterdag 28 september om 10.00u bij het Jeugd Rode Kruis.
Niet vergeten: aansluitend gaan we samen een hapje eten en in de namiddag de
jeugdraadactiviteit!

