Aanwezig: Briek Boullart en Brent Jansen (’t Onkrooid), Stien Vansweevelt en Nette Spoormans
(Meisjeschiro), Maarten Lefelon, Stijn Lefelon en Klaas Blockx (Jongenschiro), Stijn Van Beers en Kobe
Wouters (Chiro De Vraai), Hanne Stessens en Jasper Stessens (KLJ), Yasmine Vermet en Noor Broeckx
(Scouts), Arne Chitschenko en Esmee Sanders (JRK), Bart Horemans (Plussers) Joke Segers (schepen
van jeugd), Kaat Van Houdt (voorzitter) en Pascal Thijs (secretaris)
Verontschuldigd: Kaat van de Kerkhof, Janne Van Herck en Axelle Winten

Vergaderen bij Chiro De Vraai
We vergaderen vandaag met veel volk bij Chiro De Vraai. Onze voorzitter is blij dat ze hier nog eens
komt. Dankjewel Chiro dat we hier vandaag mogen vergaderen.

Jeugdraadactiviteit
We gaan vandaag een strakke timing proberen aan te houden, want Kaat moet op tijd door.
Ook vorige keer moesten we de klok goed in ’t oog houden, maar dat had een andere reden. We
werden toen om 12.00 uur in De Ster verwacht om samen iets te eten en trokken aansluitend naar
het Outdoorpark in Reusel voor het ‘Torenprogramma’. Wat vonden we daar eigenlijk van?
Het weer zat fameus tegen met veel regen en wind, maar het was leuk: nat maar plezant dus.

Speelkaart in ‘t groot
Vorige vergadering kon het JRK al de grote versie van de speelkaart in ontvangst nemen. Hopelijk
kreeg die inmiddels een plekje in het lokaal. De drie Arendonkse kamplocaties, waaronder de scouts
kregen de kaart al net voor de zomer. Jasmine en Axelle waren vorige keer niet zeker dat de kaart bij
de scouts al hangt. Jasmine en Noor denken nu dat die er inderdaad nog niet hangt, wat jammer is.
Voor de andere verenigingen was het vorige keer wat moeilijk om de kaart mee te zeulen na de
vergadering omwille van onze activiteit. Vandaag lukt dat wel. Alle verenigingen zijn ook
vertegenwoordigd en nemen de kaart mee.

Uitbreiding subsidie brandveiligheid
We hebben sinds 2018 een subsidie ‘Brandveiligheid jeugdwerklokalen’. Kosten gemaakt voor
verbetering van de brandveiligheid in jullie lokalen komen in aanmerking voor een subsidie van 75%
van de gemaakte kosten, met een maximum van 1.000 euro of 2.000 bij grote projecten.
In 2018 ging de subsidie naar de scouts, voor 2019 ging er al 1.000 euro naar de Jongenschiro en kan
er nog een tweede subsidie van 1.000 euro worden toegekend aan een andere vereniging. In totaal
hebben we dus ‘maar’ 2.000 euro te verdelen en enkel werken rond brandveiligheid komen in
aanmerking.

Maar… we hebben goed nieuws! Mits goedkeuring door de gemeenteraad wordt de subsidie vanaf
2020 opgetrokken tot 10.000 euro en vanaf dan komen ook werken ter verbetering van de
duurzaamheid in aanmerking. We denken dan bijvoorbeeld aan energie-efficiëntie, waterbesparing
en zelfs afvalreductie. De subsidiebedragen per aanvraag worden opgetrokken tot 5.000 euro, nog
steeds voor 75% van de gemaakte kosten.
We overlopen het ontwerpreglement. Voor ons ziet dat er allemaal goed uit. Het reglement mag zo
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat we er vanaf 2020 gebruik van
kunnen maken.

Andere subsidies van de gemeente
Aanvraagformulieren staan op de website van de gemeente, maar werden recent ook verstuurd naar
de hoofdleiding. Een aantal aanvragen zijn inmiddels ingediend, maar er is ook nog heel wat achter.
Nemen jullie dit mee op met de hoofdleiding?

Ontwerp folder voor fuiven en vaten
Er was al een tijdje aangekondigd dat er een folder voor organisatoren van fuiven en vaten zou
komen en nu is er een ontwerp van tekst. Verwacht geen uitgebreid draaiboek. Er werd vooral
gemikt op een aantal regels die nu vaak over het hoofd worden gezien, maar ook een aantal
aanbevelingen. Voor ervaren organisatoren van fuiven zal er niet veel nieuws in staan. Organisatoren
van vaten en kleinere fuiven gaan er vermoedelijk wel iets aan hebben.
De politie werd al om advies gevraagd, net als vier zaaluitbaters en uiteraard vinden we ook de
mening van de jeugdraad belangrijk. Staat er volgens jullie in wat er in moet staan?
We missen een beetje info over wat wel of niet privé is, ook over wel of niet inkom vragen.
Wel of geen inkom vragen doet eigenlijk niet ter zake. Een onderscheid tussen privé en openbaar kan
er wel zijn, maar fuiven en ook de meeste vaten zoals tegenwoordig georganiseerd kan je moeilijk
privé noemen. Een feest is enkel privé als iedere aanwezige vooraf een persoonlijke uitnodiging heeft
ontvangen en er een gastenlijst aanwezig is. Het moet uitgesloten zijn dat iemand zonder
persoonlijke uitnodiging aanwezig kan zijn. Bij een klassiek trouwfeest wordt daaraan in principe
voldaan, bij een vat meestal niet.
Een fuif of een vat, privé of openbaar, de overlast voor de omwonenden van een feestzaal blijft
hetzelfde. Om die reden wil de gemeente bekomen dat er ook voor privémuziekevenementen een
melding wordt gedaan en er aandacht is voor het beperken van overlast voor omwonenden. Die
meldingen komen ook bij de politie terecht zodat zij weten wat er in Arendonk wordt georganiseerd.
Als je het zo bekijkt denken we dat de inhoud van de folder vrij compleet is voor een publicatie
gericht op organisatoren van fuiven en vaten.
Maarten merkt wel op dat het niet evident is om het meldingsformulier correct in te vullen als je dat
nooit eerder hebt gedaan. Een beetje extra info is bijvoorbeeld bij de geluidsnormen wenselijk.
Een terechte opmerking. De gemeente maakt werk van een evenementenloket, een online
toepassing om evenementen aan te vragen. Daar gaan infovelden aan worden toegevoegd, je kent
dat wel, zo’n vraagtekentje of een ‘i’tje dat meer info geeft zodra je er met je cursor op gaat staan.

Verslag vormingsmomenten
We hadden 5 oktober een vormingsmoment voor het beoordelen van stagiairs. De deelnemers
konden hiervoor terecht bij de scouts. Met 3 leiders van de scouts en 2 van de Jongenschiro was de
opkomst vrij mager. Maarten en Noor waren aanwezig. Ze hadden er iets anders van verwacht, het
was allemaal wat vaag. Ze hoopten meer info te krijgen over het administratieve luik, maar de
boodschap die ze kregen was dat de administratie niet zo belangrijk was, dat daarop toch geen

controle was… Ook de KAVO-beoordeling die de stagebegeleider online moet doen werd niet
besproken, terwijl je daar toch ook je weg in moet zoeken voor je ermee aan de slag kan.
De nadruk lag op het opvolgen van de stagiair, hoe je een gesprek moet aangaan, hoe bijsturen en
dat soort zaken. Heel belangrijk, zeer zeker, maar volgens ons toch maar de helft van de info die
nodig om aan de slag te gaan. Pascal neemt dit op met de organisator van de vorming.
Een tweede vormingsmoment werd vorige week bij het JRK georganiseerd. Dat was een vorming
rond ADHD en autisme. Opnieuw scouts en Jongenschiro, maar nu ook JRK en KLJ waren aanwezig
met een 10-tal personen in totaal. Die vorming voldeed wel aan de verwachtingen en stak goed in
elkaar. De deelnemers kregen veel info mee, ook a.d.h.v. spelletjes en filmpjes. Alles werd duidelijk
en op een leuke manier gebracht, je kon je goed inleven. De deelnemers kregen ook nog een boekje
met meer info mee.
Dan waren er nog vormingsdagen EHBO. Die waren voor alle verenigingen en clubs. We hebben er
niets van vernomen, al waren er wel wat deelnemers van de jeugdbewegingen.
Chiro De Vraai koos inmiddels voor een eigen vorming voor een 15-tal personen van hun leiding. Zo’n
vorming is natuurlijk nog beter afgestemd op de werking van een jeugdbeweging.

Ontbijtactie Dag van de jeugdbeweging
Vrijdag 18 oktober was het druk op het marktplein. We hadden toen onze ontbijtactie voor de Dag
van de Jeugdbeweging. De melk kwam met een beetje vertraging, maar toch waren we nog voor 7.00
uur klaar om koffiekoeken en warme chocomelk uit te delen. Het weer zat goed mee en om 8.30 uur
waren er amper een 20-tal koffiekoeken over van de 650 die we hadden besteld. Dat uitdelen verliep
vlot en er werd goed afgewisseld. Melk hadden we iets minder besteld. Van de 60 liter was er nog
een beetje over, niet de moeite. De hoeveelheden waren goed ingeschat.
Verder was er dit jaar door het samenvallen van de personeelsuitstap van de gemeente geen
medewerking van de jeugddienst of de werkliedendienst bij het opruimen. Lotte Caers van de KLJ
had zich geëngageerd om de opkuis te coördineren. Dat verliep prima, met veel helpende handen
voor het opruimen van papiertjes, bekertjes, de tent... Dankjewel Lotte om dit te coördineren!
Het opruimen liep dus vlot met veel vrijwilligers. Voor het opstellen van de tent en de sjorconstructie
hadden de scouts ook wel hulp kunnen gebruiken. Vaak hebben ze zelf volk genoeg, maar als er veel
leiding op kot zit zoals nu wordt dat moeilijk. We onthouden dat voor volgend jaar zodat we op de
voorbereidende vergadering beslissen of er hulp van andere verenigingen nodig is.
Volgend jaar gaan we onze leiding ook vragen om niet te roken in het bijzijn van de leden. Wacht
daar mee tot iedereen terug naar school is, dat lijkt ons haalbaar. We gaan dat ook vragen aan de
oudste leden waar hier en daar ook al een roker bij zit. Misschien kunnen we zelfs een
rookverbodsbordje in de nok van de tent hangen, zodat ook ouders erop attent worden gemaakt.
Volgend jaar waarschijnlijk geen kartonnen drankbekers meer voor de chocomelk. Maar 600
herbruikbare chocomelkbekers uitwassen lijkt op het eerste zicht ook niet evident. Daar moeten we
nog iets op vinden en zo zijn we aanbeland bij ons volgende agendapunt.

Herbruikbare bekers
Nog even herhalen wat ons door de nieuwe regelgeving te wachten staat vanaf volgend jaar:
 Het gebruik van wegwerpbekers, blikjes of petflessen op evenementen wordt verboden.
 De aangeboden dranken mogen enkel geschonken worden uit glazen retourflessen of uit tap.
 Uitzondering: kunnen aantonen dat wegwerpmaterialen voor 90% (of vanaf 2022 tot 95%) zuiver
en gescheiden worden ingezameld. Wellicht kan dit enkel met een backstage retoursysteem.
 Voor gemeentelijke initiatieven geldt de uitzondering van een retoursysteem niet. Vanaf 2022
volgt voor overheden bijkomend ook een verbod op wegwerpborden en -bestek.

De ontbijtactie is denken we vooral een evenement van de jeugdraad en de jeugdbewegingen, met
medewerking van de gemeente. Dat zou betekenen dat kartonnen wegwerpbekers die we
gescheiden inzamelen in principe nog zou mogen. Maar een alternatief is beter. We kunnen de
bezoekers bijvoorbeeld een eigen mok laten meebrengen, dat wordt op sommige andere locaties
waar ze een ontbijt aanbieden voor de DVDJB ook gevraagd. We voorzien dan best wel iets om de
mokken te kunnen spoelen.
Kinderen die met Sinte-Catharina aan het gemeentehuis komen zingen krijgen er een drinkbus vertelt
Joke. Op evenementen als de Buitenspeeldag zullen er ook geen wegwerpbekers meer zijn en daar
zullen kinderen voortaan worden gevraagd een eigen drinkbus mee te brengen.
Ook voor andere evenementen moeten er alternatieven komen voor de wegwerpbekers. We weten
dat alvast één van de lokale brouwers offertes heeft opgevraagd voor huur of aankoop van bekers,
maar ook voor wasstraten. De vrees een verkeerde aankoop te doen, van bekers die bijvoorbeeld na
een paar maal gebruiken al gebreken vertonen, leeft duidelijk ook bij hen. Toch gaat de gemeente de
brouwers uitnodigingen om een beter zicht te krijgen van wat we van hen mogen verwachten.
De gemeente zat recent samen met iemand van vzw De Sprong. Zij gaan een aanbod uitwerken voor
verenigingen voor evenementen tot maximum zo’n 3.000 personen. Ze gaan starten met zo’n
100.000 bekers. Het wordt een aanbod van 8 verschillende formaten. De afhaalpunten komen in
Mol, Meerhout, Herenthout, Beerse en Hoogstraten. Afhalen moet op vrijdagnamiddag,
terugbrengen op maandagvoormiddag. Leveren doen ze niet. Reserveren van bekers moet minimum
twee weken op voorhand. Ze werken aan een site die normaal tegen 1 december klaar is.
Tijdens de week kan je bij hen geen bekers lenen, enkel voor de weekends. De periode van maandag
tot vrijdag hebben ze nodig om alle bekers tegen het volgende weekend te kunnen reinigen. Zo gaan
ze alleszins van start. Het is voor hen ook nieuw en ze willen geen onhaalbare beloftes doen.
Ze adviseren om het verwacht aantal bezoekers te vermenigvuldigen met 2,5 bij bestelling van
bekers. Waarschijnlijk gaan ze 1 euro aanrekenen per ontbrekende beker. De telling gebeurt pas bij
het wassen, niet bij inlevering. Ze garanderen propere bekers. Wie bekers leent moet ze leeg en liefst
ook gespoeld terug inleveren. Grondig reinigen doen ze dus zelf.
We blijven dit verder opvolgen en hopen uiteindelijk te komen tot een overzicht van goede en
haalbare alternatieven voor wegwerkbekers.

Nacht van de jeugdbeweging
18 oktober konden jullie gaan fuiven in ’t Onkrooid voor de Nacht van de Jeugdbeweging. Twee jaar
op rij had ’t Onkrooid dit georganiseerd met verlies. Er werd toen teveel weggegeven door de
tappers van de verschillende verenigingen denken we. Daarom dit jaar een ander concept waarbij
opbrengst en verlies zou worden verdeeld over de verschillende jeugdbewegingen. Het resultaat:
200 euro winst voor elke vereniging. Toch straf…
Wie vroeg kwam kreeg van Joke, Brent of Maarten twee bonnetjes voor gratis consumpties. Voor
een kleine honderd aanwezigen was dat reden genoeg om goed op tijd te komen en zo kwam het
feestje snel op gang. Een prima start dus, maar hoe is de rest van de avond verlopen?
Zoals vooraf afgesproken was er een competitie tussen de verschillende jeugdbewegingen. Er werd
geen tussenstand gegeven, wat wel was afgesproken, maar dat was uiteindelijk geen probleem.
Een verrassende winnaar ook, het JRK kreeg de beker mee naar huis.
Eén minpunt ontsierde de avond. Er werd door één van de aanwezigen een beker bier gelanceerd die
na een mooie boog pal op de discobar uiteenspatte. Aanvankelijk was niet geweten wie de
biergooier was, maar de persoon in kwestie heeft zich achteraf wel gemeld.
’t Onkrooid stond voor de keuze: investeren in een nieuwe draaitafel van 2.300 euro of weer een
poging ondernemen om ze te laten repareren. Een week eerder hadden ze een gelijkaardig voorval
en toen was het gelukt om de draaitafel te laten herstellen. Dat is vakwerk met een kostenplaatje

van 750 euro voor de twee opeenvolgende reparaties. ’t Onkrooid heeft aan beide betrokkenen het
voorstel gedaan dat elk de helft van de kosten zou dragen.
We vinden het wel sneu voor de betrokken leider. Hij/zij heeft vooral veel pech gehad. Er is een grote
bereidheid om er met de verschillende verenigingen in tussen te komen. Willen we een deel van de
200 euro winst per vereniging daarvoor afstaan, bijvoorbeeld elk 50 euro? Toch maar niet.
Het blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van de biergooier zelf. Het zou niet correct zijn de
andere verenigingen daarvoor mee te laten opdraaien. In een andere situatie zou er ook niemand in
tussenkomen. Zo draait de ‘pechvogel’ van de week ervoor ook gewoon zelf voor de kosten op.
We komen hier dus niet met de deelnemende verenigingen in tussen. Misschien kan de leider op een
geste van de eigen vereniging rekenen en zijn zij wel bereid de winst van 200 euro (voor een deel)
hieraan te besteden.

Nieuws van ’t Onkrooid
Vorige keer hebben we al aangehaald dat de dubbele nooddeur mogelijk zou worden vervangen
omdat de huidige deur niet meer voldoet op het vlak van geluidsisolatie. We kunnen inmiddels
bevestigen dat die deur er komt en aansluitend volgt er dan een nieuwe geluidsmeting.
De geplande rookruimte komt er dan weer niet. Het voorstel kreeg enige tegenkanting en op zich is
dat misschien ook wel terecht. Zo’n rookruimte nodigt een beetje uit om mee te roken en dat willen
we in een jeugdhuis niet promoten. Recent was er ook de uitspraak van een rechter in Nederland die
een verbod oplegt voor rookruimtes in de horeca. De kans dat België volgt is reëel.
Het jeugdhuis draait goed, is populair bij de Arendonkse jeugd en ook het aantal bestuursleden zit in
de lift. Maar ’t Onkrooid krijgt ook al een tijdje veel tegenkanting van enkele buren omwille van
overlast. Ook is er kritiek van (een beperkt deel van) de Arendonkse horeca, recent nog met een brief
aan de gezondheidsraad, waarin o.a. het prijsbeleid van ’t Onkrooid wordt aangekaart.
Op 7 november was er een burenoverleg in ’t Onkrooid waarover wel wat kan worden verteld. Dat
overleg kwam er trouwens op initiatief van ’t Onkrooid zelf.
Joke geeft Brent een compliment voor de inleiding, waarbij hij een voorstelling gaf van het
jeugdhuisteam, maar ook een aantal problemen waarmee de buurt te maken krijgt door de uitbating
van het jeugdhuis niet uit de weg ging. Voor heel wat aanwezigen was het vooral wachten tot Brent
klaar was, zodat ze hun beklag konden doen. Het ging er hard aan toe, ’t Onkrooid werd niet
gespaard en er werd op de hele avond niets positiefs over het jeugdhuis gezegd. Veel meer dan de
gemoederen bedaren en onwaarheden weerleggen zat er niet in, het was eenrichtingsverkeer, heel
onaangenaam.
Uiteraard moeten we oren hebben naar de verzuchtingen van de buren. Joke weet alvast dat de
camera die al een tijdje op de planning stond er inmiddels hangt. Die camera filmt de straat en is
gericht op de inkom van het jeugdhuis. Verder wordt er voor volgend jaar een budget voor security
vrijgemaakt. Bij de fuiven van de jeugdbewegingen in ’t Onkrooid en bij de grotere evenementen van
het jeugdhuis zelf kan daardoor op kosten van de gemeente security worden voorzien aanvullend op
het eigen toezicht van de organisator. Dit allemaal om de overlast voor de buurt te beperken.
Brent had vooraf wel wat tegenwind verwacht en hij kon dat ook plaatsen. Maar het was inderdaad
heftig en niet leuk voor het jeugdhuisteam. ‘t Onkrooid heeft inmiddels ook actie ondernomen door
de rokerstafel aan de poort weg te halen. De bezoekers mogen geen pinten naar buiten nemen,
allemaal om het roken buiten zo onaangenaam mogelijk te maken zodat de rokers snel terug naar
binnen komen. In de winter zal dat wellicht makkelijker lukken dan in de zomer.
Brent zit binnenkort ook samen met De Wildeman om een aantal zaken beter af te spreken. Zo gaven
de buren aan dat ze overlast ondervinden van de muziek bij het openen van de zijdeur na de
optredens, wanneer langs daar de geluidsinstallatie en de instrumenten worden opgeladen. Ook de
gemeente gaat daarover met De Wildeman communiceren.

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!
Maar eerst komen we kort terug op enkele punten van vorig keer:


We hadden het er vorige keer over dat verenigingen die hun lokaal verhuren, een uitzondering
op het Vlaams Toeristisch Logiesdecreet kunnen bekomen. Om je in orde te stellen moet de
verhuur beperkt blijven tot 60 nachten per jaar en moet je een brief te kennisgeving aan de
burgemeester richten. Na vorige vergadering werd dat in orde gebracht voor de Jongens- en
Meisjeschiro, bij Chiro De Vraai was dat al langer in orde. De Scouts hebben een andere regeling.
Zij kregen een vergunning afgeleverd op basis van het Toerisme voor Allen decreet. Daarmee is
iedere vereniging die het lokaal verhuurt nu in orde.



We kregen de gelegenheid om iemand van de jeugdraad af te vaardigen voor de mobiliteitsraad.
Axelle Winten werd doorgegeven als onze vertegenwoordiger, Arne Chitschenko als
plaatsvervanger. Blijkbaar zou er inmiddels ook een eerste vergadering zijn geweest. We weten
niet of Axelle daar naartoe is geweest.



Van Chiro De Vraai werd vorige vergadering maar één afgevaardigde voor de jeugdraad
opgegeven. Kobe laat weten dat hij voortaan samen met Janne de vergaderingen zal bijwonen.



Vanuit de stam van de scouts kregen we het voorstel om op fuiven naast de gewone
consumpties gratis kraantjeswater aan te bieden. We vonden dat vorige vergadering enerzijds
een goed voorstel, anderzijds zagen we ook inkomstenverlies. We denken wel dat bezoekers
sneller een watertje tussendoor gaan drinken als ze er niet voor moeten betalen. Betalen voor
water… dat doet niet iedereen. Bij enkele verenigingen werd dit inmiddels ook met de achterban
besproken. Een glaasje water gratis aanbieden aan iemand die teveel op heeft vindt iedereen
logisch. Wie geen alcohol wil of mag drinken heeft dan weer voldoende alternatieven denken we
met mineraalwater, fris, alcoholvrij bier… We zijn het er dus niet over eens dat water gratis
aanbieden een goed idee is, maar wie dat wil mag het natuurlijk.



Van de Jongenschiro de vraag of het iets oplevert dat hun leiding vorming gaat volgen. Behalve
beter geschoolde leiding levert dat niets op. Er is een tussenkomst van de gemeente waarbij 75%
van het cursusgeld wordt terugbetaald, maar het is niet zo dat verenigingen daar verder nog een
subsidie mee kunnen verdienen of zo.



Bij ’t Onkrooid hebben ze vastgesteld dat de brandslang in de gang lekt. Pascal geeft dit door aan
de collega’s van het werkhuis.



Binnenkort is iedereen welkom op de boekvoorstelling t.g.v. 65 jaar Meisjeschiro.



Dokter Juul al ontdekt? Jullie kregen daar een tijdje geleden al info over via de jeugddienst. Voor
wie er nog niet mee aan de slag ging, het is echt de moeite waard om eens te bekijken. Wie een
project met een maatschappelijke meerwaarde indient maakt kans op een subsidie die kan
oplopen tot 2.000 euro. Op hun facebookpagina vind je tal van voorbeelden. Zo is er een
vereniging die drinkbussen gaat aankopen om de afvalberg te verkleinen. Een ander voorbeeld:
tenten aankopen om te besparen op huur en leden goedkoper op kamp te kunnen laten gaan. Of
ook vorming volgen om leiding weerbaarder te maken, truien goedkoper aanbieden. Volgens ons
een quick win met weinig administratieve rompslomp, het proberen waard.

Volgende vergadering wordt zaterdag 8 februari om 10.00u in het gemeentehuis. Dat wordt meteen
onze nieuwjaarsvergadering met bubbels en hapjes!

