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     VERSLAG ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD                                                             

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2022   

Verwelkoming 
Aanwezig:  

Celia Ben Slimane (Chiromeisjes SA), Robbe Van Looveren en Marnix Frans (chirojongens Sint-

Antonius), Ragne Deleu (KrisKras Akabe, jongeren voor Bohicon), Ella De Backker en Robbe 

Cornelis (Chiro Waks), Rune Sleeuwaert, Sepp Verbuyst en Lenz De Decker (KLJ Halle), Alan 

Lefevere (Jh De Non), Suzy Coppens en Héline Jochums? ( Scouts Zoersel), Julie Luyten en Jana 

Verelst (jongeren voor Bohicon), Stef Kunst (agendacommissie/ KLJ Zoersel) Kitty Buschodts 

(waarnemend, gemeenteraadslid), Luc Kennis (schepen voor jeugd), Lieselotte Van Arnhem 

(jeugdraadvoorzitster), Kristien Schryvers (jeugddienst).  

 

Vooraf :  

De jongeren voor Bohicon zijn net terug van hun avontuur. Er zijn weer 10 Zoerselse jeugdwerkers, 

die samen met jongeren van Bohicon,14 dagen (2-17/9) spelplezier hebben beleefd in onze 

Stedenbandgemeente Bohicon in Benin. Naast spelen met de kinderen, bezochten ze ook de andere 

projecten die vanuit Zoersel ondersteund worden. Ze komen kort toelichten hoe ze dit hebben ervaren : 

slapen in een gastgezin, communiceren met Afrikaanse jongeren, Voodoo-cultuur… Zie  Als bijlage 

PPT met enkele foto’s over hun avontuur.  

Diegene die vragen hebben of zin hebben gekregen om volgend jaar in september mee te gaan, laat het 

ons weten zodat we je zeker kunnen uitnodigen voor het infomoment in februari.  

De jeugddienst trekt in november mee naar Bohicon om na 7 edities het jongerenproject te evalueren. 

Er dient nog een datum geprikt te worden voor een evaluatie met de jongeren zodat we hun input 

kunnen meenemen. 

➔ Susy Coppens toont interesse om volgende editie mee te gaan. Ragne en Julie overwegen om 

nog een keertje mee te gaan.   

 

Informatie & Mededelingen   
 

Alan en Lieselotte overlopen kort de geagendeerde puntjes :  

➔ Fuifbeleid :  Vraag gemeente Malle: raamcontract voor security op fuiven 

Ook in Zoersel is er al tweemaal security moeten ingeschakeld worden vanuit Nederland en 

Wallonië. Malle stelt voor om samen met Brecht en Schilde te onderzoeken of het werken met 

een raamcontract meer zekerheid kan bieden op het vinden van security.   

Wat is jullie ervaring de laatste tijd met Security?  

- Chiro Waks : was ok 

- Grote Bosgebeuren : was niet Ok 

- Nacht van de Long man : was niet ok  

➔ Jeugdwelzijn : vraag dienst welzijn deelname actie krijtspreuken week GGZ ?  

o KLJ Zoersel, Scouts Zoersel, Akabe en chirojongens Sint-Antonius willen meewerken 

aan deze stoepkrijtactie voor de tiendaagse van de geestelijke gezondheid.  

o Doel : opkikkertjes in het straatbeeld  

➔ Aanpassingen reglement Speerpuntactie :   

o Het uitlenen van herbruikbare bekers en de aankoop van PMD+ zakken, om het           

evenement zo afvalarm mogelijk te organiseren, zullen niet gratis ter beschikking 

gesteld worden ook al wordt het evenement erkend als speerpuntactie.  

o Een tweede punt dat werd toegevoegd is de verplichting om een toilet, geschikt voor 

mensen met een beperking, te voorzien op de evenementensite om erkend te kunnen 

worden als evenementenspeerpuntactie. In sommige gevallen is zulk toilet aanwezig 

op de site. Indien dit niet het geval is, moet het toilet gehuurd worden. Op die manier 

willen we ook inzetten op de toegankelijkheid van evenementen. Om de organisatoren 
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hierin te ondersteunen wordt wel een toelage voorzien voor de huur van dit type toilet. 

(teruggave factuur tot bepaald bedrag) 

➔ mededelingen jeugddienst : 

o Het schepencollege volgt het advies van de raden en zal forfaitaire werkingstoelage 

toekennen. Dit bedrag is berekend op een gemiddelde van 2018-2019. Aangezien de 

samenwerking met vzw JH JoeNiz werd stopgezet, ontvangen ze dit werkjaar geen 

werkingstoelage.   

vereniging 
Chiro Zoersel Waks 3.155,62 
Chirojongens St. Antonius 3.426,41 
Chiromeisjes St. Antonius 3.731,03 
jeugdhuis De Non 1.862,50 

Jeugdhuis Zoezel 2.160,50 
JNM Voorkempen 1.272,90 
KLJ Halle 3.260,42 
KLJ Zoersel 3.858,94 
Kris Kras Akabe 2.113,44 
Scouts Halle Sint-Maarten 3.916,35 

Scouts Zoersel 3.173,27 
 

o Kampvervoer toelage:  Facturen binnen brengen ten laatste 15/10/22 

Scouts Zoersel bracht ook een factuur binnen voor personenvervoer. Dit valt echter 

net onder het subsidiereglement. Er wordt enkel een toelage voorzien voor 

kampvervoer van materiaal. Op de factuur moet het aantal afgelegde kilometers 

vermeld staan.  

o Vormingstoelage : deelnamebewijzen binnen brengen van gevolgde cursussen tegen 

ten laatste 15/10/22 

 

➔ Mededeling schepen voor jeugd :  

Zoals jullie misschien al vernomen hebben, heeft de gemeente de samenwerking met de vzw 

jeugdhuis JoeNiz stop gezet. De voorbije 2.5 jaar werd er heel wat overleg gepleegd met de 

vzw. Een aantal zaken zoals de neerlegging van het gewijzigde vzw-structuur en het blokkeren 

van de rekeningen is in orde gekomen. Echter zijn er een hele hoop praktische zaken die na 

herhaaldelijk aanmanen niet in orde kwamen. Het gemeenbestuur verwacht een aantal zaken 

van een werking van een jeugdhuis (vb uitwerken activiteitenaanbod, …)  Deze werden niet 

voldaan. Op de skatecontest 6/8/22 waren gemaakte afspraken ook niet in orde. Dit heeft er 

uiteindelijk toe geleid dat er besloten is om de samenwerking stop te zetten.  

Weldra zal er dus een oproep verschijnen naar mensen die willen meewerken om het 

jeugdhuis opnieuw te openen en activiteiten op te zetten voor de jeugd van Sint-Antonius.  

Nvdr: Geïnteresseerden zijn welkom op het infomoment van vrijdag 4 november om 20u. 

 

 

Bespreken 

 

Naast de stopzetting van de samenwerking met vzw Jh JoeNiz, ontvingen we ook een mail van een 

Zoerselse jeugdvereniging waarin ze o.a. aangaven dat ze zicht niet welkom voelen in jeugdhuis 

Zoezel. Vandaar dat we vandaag even willen stil staan bij de rol van een jeugdhuis in onze gemeente.  
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FLAP 1 : Wat is de ROL  van jeugdverenigingen/jeugdhuizen/ gemeentelijke jeugdwerk in onze 

gemeenschap?  

 

9 jeugdverenigingen 3 jeugdhuizen Speelpleinwerking ZipZap 

Kinderen amuseren  Goedkoop samen komen  Kinderen amuseren  

Vrienden van in de buurt maken  Activiteiten voor jeugd Betaalbaar (opvang) 

Vrije tijd opvullen Afterparty’s  

Dingen bijleren (samenwerken, 

sjorren, in groep leven,…) 

Feesten   

Verantwoordelijkheid opnemen Ontmoeten   

Vrienden voor het leven Sociale contacten, socialiseren  

Kampen  Veilige plek   

 

 

FLAP 2 :  Wat mogen de burgers en de gemeente VERWACHTEN van verenigingen/jeugdhuizen ?  

 

9 jeugdverenigingen 3 jeugdhuizen Speelpleinwerking ZipZap 

Communicatie, geupdate 

website 

Betaalbaar (niet commercieel) Geen opvang 

Activiteiten  Evenementen organiseren ? 

Betaalbaar Gezellig   

Toegankelijk  (vluchtelingen, 

kansarmen) 

Orde en netheid is een 

aandachtspunt -respect voor 

leden 

 

Openbare evenementen  

(financieel noodzakelijk)  

Bekendheid creëren  

 Laagdrempelig, iedereen moet 

zich er welkom voelen  

 

 Plek om mensen te leren kennen  

 

 

FLAP 3 : Met welke externe partners (vb parochie, andere verenigingen, …) wordt er door het 

jeugdwerk samengewerkt rond welke gemeenschapsvormende activiteiten/ werking ? 

 

JEUGDWERK werkt samen ….  

Met  Omdat  

Gemeente  Aansturing nodig, contacten, ondersteuning bieden 

elkaar  Om van elkaar te leren, tips  

Nationale koepels Steunen lokalen groepen, vorming  

Lokale handelaars Sponsoren evenementen, helpen  

Buren  Hinder beperken 

Regionale gewest/verbond Steun, advies, evaluatie, vorming 

Kerk  Misviering, traditie, respect voor anderen 

 

 

Adviseren   

 

Jeugdspeerpuntacties  

Chirojongens Sint-Antonius vragen om hun Aspibal dat dit jaar verschoven is naar het laatste weekend 

van de herfstvakantie kan erkend worden als speerpuntactie. Chirojongens laten de datum voor de 

kerstvakantie, na de examens van het middelbaar los, omdat ze zelf met teveel hogeschool en 

universiteitsstudenten zijn die in januari examens hebben.  
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Chirojongens voegde ook een offerte bij voor het voorzien van een dixi geschikt voor gehandicapten. 

Kostprijs 170 euro exclusief BTW met optioneel slot : 4 euro en Licht :10 euro. Ze vragen om 

aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst van de gemeente.  

 

Advies : De jeugdraad geeft een positief advies bij de vraag van chirojongens Sint-Antonius om 

Aspibal dat doorgaat op 4/11/22 te erkennen als speerpuntactie zodat ze gratis materiaal ter 

beschikking krijgen. Ze geven ook positief advies bij de vraag van chirojongens Sint-Antonius om een 

tussenkomst te bekomen voor de huur van een dixi zodat hun evenement toegankelijk wordt voor 

rolstoelgebruikers.  

 

 

Aanvraag verbouwingstoelage ikv veiligheid- en instandhoudingswerken:  

 

Scouts Zoersel diende eerder al een aanvraag voor energiebesparende maatregelen in omdat hun 

verwarmingsketel vervangen diende te worden. Aangezien hun lokaal verhuurd wordt en er 

elektrocutiegevaar was bij gebruik van de douche, diende dit snel vervangen te worden. De offerte die 

werd binnen gebracht bedroeg 3705,42 euro exclusief btw.  

 

Scouts wil ook de elektrische installatie van hun materiaalkot vernieuwen. Ze willen alle 

lichtschakelaars en stopcontacten vervangen en de stroomkringen reglementair maken, Led-verlichting 

voorzien en een differentieelschakelaar voor personenbeveiliging bijplaatsen. Ze brengen hiervoor een 

offerte binnen van 556,00 euro. Het gebruiksrecht is nog voldoende lang verzekerd aangezien hetrecht 

van Opstal met de gemeente loopt tot 30 juni 2048.  

Volgens het reglement kan scouts aanspraak maken op de helft van de ingediende offerte met een 

maximum van 5000 euro. De toelage bedraagt dan 278 euro.  

 

 

Advies : De jeugdraad geeft een positief advies bij de vraag van scouts Zoersel voor het bekomen van 

een verbouwingstoelage voor de veiligheidswerken die ze plannen aan hun materiaalkot. Op basis van 

de offerte van 556,00 euro bedraagt de toelage 278 euro.  

 

 

 

Aan u 
Voorstellen en suggesties rond de jeugdvriendelijkheid van de gemeente 

-  

Aankondigingenrondje activiteiten 

- 01/10/22 Gratis Vat , JH De Non, 23u  

- 7-8/10/22 Waksation + Quiz, Kermisplein 

- 14-6/10/22 Mosselslag + biertent, chiromeisjes Sint-Antonius, 21u, inschrijven! 

- 15/10/22 Vlaaienslag, KLJ Halle, vooraf bestellen 

- 04/11/22 Aspibal, Sint Teunisplein, chirojongens Sint-Antonius, 20.30u 

- 11/11/22 Jincafé, Scouts Zoersel  

- 19/11/22 Pannekoekenslag, KLJ Halle, 11-19u 

- 26/11/22 Quiz, chiromeisjes Sint-Antonius, meer info en inschrijven www 

- 4/12/22 Sint-Brunch, KrisKras Akabe 

 

Data om te noteren :  

-  29/09/22 20u, Klavier : info- en participatiemoment overdekte buitenruimte – 

verenigingen en buren  

- 30/09/22 : OBNM 

- 05/10/22 :  tss 14 en 17u, JH Joeniz : info- en participatiemoment overdekte buitenruimte –  

       versie – 18 jaar 
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- 05/10/22 : 18.30 uur Administratief centrum, Infomoment : Hoe kan energieburgercoöperatie 

Zonnewind mogelijk ondersteuning bieden aan verenigingen ivm de stijgende energiefacturen. 

-  26/11/22 : Vorming brandveiligheid  

 

 

 

 

 

Recent aan jullie doorgestuurde info  

 - digitale infoborden : hoe aanvragen  

https://www.zoersel.be/vrije-tijd/organiseren-en-reserveren/digitale-informatieschermen-

ledschermen 

 

- vormingsbrochure opvoedingswinkel 

http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/vorming/vormingzoersel 

 

 

 

Post en Weetjes   
 

- Energiebesparende tips van de Ambrassade voor jeugdinfrastructuur :  

o https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/energiegebruik-voor-jeugdinfrastructuur 

 

- Checklist voor een energiezuinig jeugdwerklokaal   - Pulse : gratis aanbod 

energiescan/coaching 

o https://www.pulsenetwerk.be/nieuwslijst/2022/6/9/jeugdwerk-en-energie-

check-scan-amp-coach 

- Vormingsaanbod ‘Gezonde Gemeente’ 

o https://www.zoersel.be/sites/default/files/GOED%20OMRINGD%20-

%20SIGO2022.pdf 

- Aanwijsboekjes voor kinderen en jongeren  

Volgende jeugdraad :  

Agendacommissie : 27 oktober   

Algemene vergadering : 9 november 
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