Aanwezig: Brent Janssen (JH ’t Onkrooid), Bie van de Kerkhof en Nette Spoormans (Meisjeschiro), Jef
Borgers en Bert de Jager (Jongenschiro), Janne Van Herck en Daan Meulemans (Chiro De Vraai), Lotte
Caers en Hanne Stessens (KLJ), Luther Meeuws (Scouts Carpe Diem), Horemans Bart (Plussers), Kaat
van de Kerkhof (ondervoorzitter) en Pascal Thijs (secretaris).
Verontschuldigd: JRK, Kaat Van Houdt (voorzitter) en Joke Segers (schepen van jeugd)

Vorming ADHD en ASS
Op vraag van jullie hadden we voor vorige zaterdag een vorming rond ADHD en autisme gepland, in
de lokalen van het Rode Kruis. ‘Jeugdwerk voor allen’, een netwerk van organisaties die het
jeugdwerk toegankelijker willen maken voor kinderen met een beperking of in maatschappelijk
kwetsbare situaties, zou de vorming komen geven.
Het was aanvankelijk even wachten op de definitieve bevestiging, maar alles leek uiteindelijk in orde
te komen, tot we een paar dagen vooraf van de lesgever vernamen dat hij onverwacht naar een
begrafenis moest en daardoor – begrijpelijk – niet kon komen. Een vervanger vinden zat er niet meer
in, ‘Jeugdwerk voor allen’ had een planningsweekend, waardoor er niemand vrij was.
We willen vandaag een nieuwe datum prikken. Nog even herhalen dat we tot 25 personen per groep
kunnen inschrijven. De vorming duurt zo’n drie uur. We gaan opnieuw voor een zaterdag, namelijk
27 april, zowel voor- als namiddag en opnieuw bij het Rode Kruis indien de zaal daar nog vrij is.
Het JRK is er vandaag niet bij. Pascal vraagt na of de zaal vrij is en of er een lesgever beschikbaar is.
Zodra alles zeker is wordt een nieuwe doodle uitgestuurd (inmiddels weten we dat ook 27 april niet is
gelukt).

Animatorcursus en stage bij jeugdbeweging
In Arendonk hebben we al vele jaren een vormingssubsidie, een prima stimulans om een
animatorcursus of een andere vorming te volgen. Wie zo’n vorming volgt krijgt 75% van het
cursusbedrag terugbetaald.
Ook binnen de jeugdbeweging kan het zeker geen kwaad dat leiding en toekomstige leiding een
cursus animator of zelfs ook hoofdanimator volgen. Sommige verenigingen moedigen dat bewust aan
door het cursusbedrag zelf te betalen, waarbij de vereniging dan achteraf de 75% terugkrijgt.
Als de leiding (of toekomstige leiding) een animatorcursus volgt via de koepel van jullie
jeugdbeweging, dan is de normale gang van zaken dat ze na de cursus de stage kunnen doen binnen
de jeugdbeweging, bijvoorbeeld door op een kamp mee te draaien en na afloop een beoordeling te
krijgen. Maar blijkbaar lukt dat niet bij elke jeugdbeweging. De jeugddienst kreeg recent van twee
meisjes de vraag om stage te mogen doen op het speelplein. Voor de speelpleinwerking is dat

natuurlijk oké, maar de meisjes hadden dat liever bij hun eigen vereniging gedaan. Daar was echter
niemand die stagiairs mag begeleiden en beoordelen.
Niet iedereen mag een stagiair begeleiden. Om deze taak uit te voeren moet je voldoen aan één van
de volgende voorwaarden:
- Je bezit een attest van instructeur.
- Of je hebt een attest van hoofdanimator.
- Of je hebt een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal 60 uur
pedagogische vorming omvatten (of nog geen diploma, maar wel de 60 uur pedagogische
vorming).
- Of je bent een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het
jeugdwerk.
- Of je hebt een aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden
van stagiairs in het jeugdwerk.
Vooral dat laatste kan voor verenigingen een oplossing bieden. Jullie kunnen naar zo’n vorming
informeren bij jullie koepel, maar misschien is het een nog beter idee om zo’n vorming in Arendonk
te organiseren. Pascal doet navraag.

Nieuws van ’t Onkrooid
Brent was een paar weken terug uitgenodigd op het gemeentehuis voor een overleg over Rode
Neuzen, een initiatief van o.a. Q Music voor een goed doel. Ook in Arendonk hadden vorig jaar een
aantal mensen het initiatief genomen om daar iets rond te organiseren. Dat werd toen een fuif in ’t
Onkrooid.
De fuif werd een beetje laat aangevraagd, waardoor niet alles echt goed kon worden afgesproken.
Ook de prijs voor de huur van de zaal viel de organisatoren achteraf tegen, waardoor ze minder dan
verwacht konden overmaken aan het goede doel.
Dit jaar komt er normaal een nieuwe Rode Neuzen fuif. De organisatoren willen dat opnieuw in ’t
Onkrooid doen. De misverstanden van vorige keer zijn inmiddels van de baan, maar de organisatoren
hopen ’t Onkrooid aan een lager tarief te kunnen huren, misschien zelfs gratis.
Brent zou dat binnen het bestuur bespreken en vandaag laten weten wat het standpunt van het
bestuur is. Wat is er uit de bus gekomen Brent?
Brent heeft z’n medebestuursleden één voor één de vraag voorgelegd. Dat gebeurde voor alle
duidelijkheid op een zeer neutrale manier, zonder zijn eigen mening kenbaar te maken.
Blijkbaar zat elk bestuurslid op dezelfde golflengte. Ze zijn geen voorstander hier een toegeving in te
doen. Voor andere goede doelen doen ze dat ook niet en als ze daarmee gaan beginnen dan kan er
elke week wel iemand komen aankloppen, denk maar aan de vele initiatieven voor Music for Life of
initiatieven voor de lokale goede doelen.
Strikt genomen doet ’t Onkrooid nu al een toegeving door de organisatie een fuif te laten
organiseren in ’t Onkrooid. Behalve de eigen activiteiten kan de zaal in principe enkel door
jeugdbewegingen worden gehuurd voor de organisatie van fuiven. Zeker als ze rekening houden met
de tegenwind die het jeugdhuis momenteel krijgt staan ze niet te springen om van die
beperkingsregel af te wijken.
’t Onkrooid werd ook gevraagd om de fuif van Rode Neuzen zelf mee te organiseren. Ze hebben met
de ’30 uur van ’t Onkrooid’ al een eigen jaarlijks initiatief voor het goede doel. Samen mee
organiseren gaan ze dus ook niet doen, ook uit vrees dat er dan meer vragen voor dergelijke
samenwerkingen gaan komen, waar dan moeilijk een lijn valt te trekken wie wel en wie niet.
We vragen ons ook af hoe andere zalen op zo’n vraag zouden reageren. Kan dit bijvoorbeeld gratis in
De Garve? Bovendien hebben huurders van ’t Onkrooid al een groot voordeel door de uitrusting van
de zaal op vlak van licht en geluid, waardoor er niet veel meer moet worden gehuurd, wat een
aanzienlijke besparing met zich meebrengt.

Nog meer nieuws van het jeugdhuis. Brent heeft namelijk het idee om met ’t Onkrooid een
cafévoetbalploeg op te starten. Het zou tof zijn om eens een matchke te spelen tegen andere
jeugdhuizen of tegen Arendonk (jeugd)verenigingen. Een leuk idee lijkt ons, al komt daar blijkbaar
toch wel wat meer bij kijken dan je zou denken. Een minivoetbalcompetitie zou haalbaarder zijn en je
hebt er ook minder volk voor nodig. Of gewoon eens een tornooitje tussen Arendonkse verenigingen
lijkt ons ook leuk.
Maar de grootste bekommernis van Brent en z’n team is ’t Onkrooid draaiende te houden. Het aantal
bestuursleden is recent teruggevallen op vier personen. Die doen stuk voor stuk hun stinkende best,
maar dat is niet genoeg. Ze hebben de hulp van een ruime poule vrijwilligers die ze kunnen
contacteren voor de tap, maar het organisatorische, het dagdagelijks besturen van het jeugdhuis rust
op de schouders van de vier bestuursleden. En dat wordt zwaar, te zwaar.
Het bericht dat recent werd verspreid op Facebook vanuit het jeugdhuis mag je gerust als een
noodkreet zien. Het is niet leuk, maar wel de realiteit dat er iets moet veranderen. Het bestuur geeft
zichzelf tot na de zomer. Daartegen moet er iets veranderen, anders volgt mogelijk de beslissing dat
ze ermee stoppen.
We worden hier met z’n allen stil van. Kijk eens mee rond en probeer mensen te overhalen. ’t
Onkrooid vraagt een minimum aan engagement. Het is heus niet zo dat je meteen zal worden
overladen met taken en verantwoordelijkheden.

Buitenspeeldag
Woensdag 24 april, de eerste woensdag na de paasvakantie, organiseert de gemeente weer een
Buitenspeeldag in sportpark Heikant. Vorig jaar had de KLJ er bijvoorbeeld gezorgd voor een trekvlot
over de vijver. De Scouts hadden een sjotterbak in het groot opgesteld. Ook andere verenigingen en
clubs leverden een bijdrage, net als de scholen.
De Scouts hebben al aangegeven weer iets te willen doen. Luther laat een foto zien van een soort
snookerbak in ’t groot. Ze zouden die willen sjorren. De KLJ beslist vandaag nog over hun deelname,
opnieuw met een trekvlot. Lotte en Hanne verwachten dat het in orde gaat komen.
Andere verenigingen zijn zeker ook welkom. Ook leiding, oud-leiding, toekomstige leiding die een
namiddag of een deel van de namiddag kunnen komen helpen, bijvoorbeeld voor toezicht bij een
springkasteel of een andere attractie, zijn zeer welkom. Er wordt ook nog gezocht naar een paar man
om de grime te doen.
Verspreiden jullie mee de vraag van de jeugddienst?

Fuiven/vaatjes
Rond de regelgeving voor organisatie van vaatjes hangt er wel wat onduidelijkheid, dat bleek vorige
vergadering nog. Er is uiteraard een verschil tussen een openbare fuif en een privé vat, maar toch
moet je voor allebei als je meer dan 85dB(A) muziek wilt produceren – wat bij een vat doorgaans ook
het geval is – een afwijking van de geluidsnorm aanvragen net als voor een fuif. Ook Sabam zal je
moeten betalen voor je privé vat.
Veel vaatjes die als privé worden georganiseerd zijn dat niet echt. Dan moet je immers exact weten
wie persoonlijk werd uitgenodigd en de lijst van genodigden hoort aanwezig te zijn op het vat. Heel
wat vaatjes voldoen daar niet aan en moeten misschien eerder gezien worden als kleine fuiven.
Om een aantal onduidelijkheden weg te nemen en aan te geven wat je precies moet doen op vlak
van vergunning/kennisgeving als je een fuif of vat organiseert, zal er een mini-draaiboek worden
opgesteld. Misschien kan daar dan ineens ook het maximum toegelaten aantal personen per zaal aan
worden toegevoegd, daar bestaat soms ook twijfel over.

En nu we het over een maximum aantal personen hebben… hebben jullie het bericht van Zingt &
Swingt ook gelezen? Blijkbaar moet je een soort attest van woonst gaan vragen op de gemeente
zodat je als inwoner van Arendonk nog de wei op mag als het te druk wordt. We vinden dat niet
helemaal correct. Voor ons maakt het niet uit of je nu van Arendonk bent of niet. Vol is vol.
Wat we op dat moment nog niet wisten, was dat het ging om een geslaagde 1 aprilgrap van Z&S 😊.

De jeugdraad anders organiseren?
Onze vorige vergadering was nog een prima vergadering. De onderwerpen waren boeiend, we
hadden een gastspreker en er was veel gezegd, zoveel dat we dit agendapunt niet meer konden
behandelen en daarom vandaag terug opvissen.
We hebben de laatste jaren het geluk dat we een actieve kern hebben. Iedereen durft z’n mond open
te doen. Dat is ooit anders geweest. We willen er ook voor opletten niet te veel, maar ook niet te
weinig te vergaderen. Vaker een gastspreker uitnodigen is een optie, thematisch vergaderen ook.
Slecht doen we het als groep zeker niet! Toch willen we er eens bij stilstaan. Hoe kunnen we de
vergaderingen nog aantrekkelijker en interactiever maken?
De tour langs de verschillende jeugdbewegingen vinden we alleszins een goed initiatief. We zien niet
meteen verbeterpunten.

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!


Er komen weer een aantal evenementen van onze verenigingen aan: Black in Light van KLJ,
Spaghettidag Scouts (voortaan in scoutslokaal), Aspidrinkske van Chiro De Vraai, Message Party
van de Meisjeschiro en Time Out Goes Après-Ski van JRK



De KLJ leed stormschade aan het lokaal. Er is een buitendeur uitgewaaid. Ze willen die nu
vervangen door een nieuwe branddeur. Komt dit in aanmerking voor de subsidie brandveiligheid
jeugdlokalen? Ja, maar afwachten welke aanvragen dit jaar worden ingediend. Het budget is niet
zo groot.



Luther (scouts) kreeg van Diede Ravers een vraag mee om te stellen op onze vergadering. Kan de
jeugdraad een budget vrijmaken voor aankoop van herbruikbare bekers? Pascal denkt dat dat
inderdaad moet kunnen, via de jeugdraad of via de gemeente in het algemeen. Lang geleden
hebben we met de jeugdraad herbruikbare bekers aangekocht voor onze fuiven. Dat initiatief is
eigenlijk nooit echt van de grond gekomen en inmiddels zijn de bekers een paar jaar geleden
weer verkocht. Nu liggen de zaken anders, met een verbod op wegwerpbekers dat er staat aan te
komen. Eens het verbod van kracht is moet er iets gebeuren en het lijkt ons logisch dat we dan
ook een initiatief van de gemeente mogen verwachten.



Nog een vraag namens Diede: willen we eens iets samen met alle jeugdverenigingen doen? Dat
lijkt ons wel iets. We zetten het op de agenda van volgende vergadering!

Dan bekijken we waar en wanneer we volgende vergadering inplannen.
Dat wordt zaterdag 11 mei om 10.00u bij de KLJ.

