
 

Gelieve te verontschuldigen indien u niet aanwezig kan zijn en of er een vervanger deelneemt. 

 AGENDA ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD                                                               

HALLE-LUJA, HALLE-DORP 30 

20 U - WOENSDAG 9/11/2022 
 

 

Verwelkoming en Terugblik  
- Verwelkoming met kennismakingsronde 

- Goedkeuring verslag jeugdraad 22/9/2022 

- Terugkoppeling adviezen en vragen:  

o Toekenning verbouwingstoelage aan Scouts Zoersel 

o Aspibal is erkend als speerpuntactie 

Mededelingen 

- deelname groepstraject belevingsonderzoek Bataljong  

- 11 november viering 

- Vraag JAC - JAC-corners gratis ter beschikking stellen 

Bespreken 

- Voorstel om verenigingen te stimuleren om in te stappen Z-paskorting systeem (label/charter).  

(25% tussenkomst gemeente, honoreren verenigingen die instappen in het systeem door 

aanpassing extra te behalen punten te voorzien in subsidiereglementen jeugdhuizen en 

jeugdverenigingen) -> werkgroep aanpassen reglementen, datum prikken 

- Evaluatie vorige jeugdraad :  

o Reactie te snel gegaan :  jongeren voor Bohicon hun ppt met foto’s niet kunnen tonen.  

- Jeugdhuizen :  

o Sluiting jeugdhuis JoeNiz : volledig leeg gemaakt in functie van cafetaria toneelkring 

Jukschot. Was niet de bedoeling. 

o JH Zoezel politiecontrole,  Bal Marginal stop gezet 

o infomoment 3 en 4 november : opkomst, andere geïnteresseerde 

- Eerste bijeenkomst onderzoek raamcontract security fuiven i.s.m. Malle, Schilde, 

Brecht. Mail gekregen om info te bezorgen.  

- Is er interesse om intergemeentelijke jeugdraad te organiseren ?  

- Thematafels : Fuiven  

o Wat zijn de tendensen ?  

o Zijn er voldoende fuiflocaties ?  

o Is de winstmarge nog groot genoeg om als jeugdvereniging een fuif te organiseren ? 

o Hoe kan de gemeente fuiforganisatoren ondersteunen ?  

- Energiebesparende maatregelen :  

o Pulse – gratis energiescan / Checklist ingevuld ?  

o Niet bedoeling dat Zonneputteke nog wordt gebruikt.  

o Aanpassingen reglement  

 

Adviseren   

- Advies speerpuntacties :  

o 29/4 /2023  I Love to Aspi – chiromeisjes SA  

Aan u  
- Voorstellen en suggesties rond de jeugdvriendelijkheid van de gemeente 

- Aankondigingenrondje activiteiten 
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26/11/2022: vorming brandveilig handelen in jeugdlokalen 
 

Post en Weetjes   
 

Volgende jeugdraad :  

15/12/22  agendacommissie  

22/12/22  jeugdraad 


