Verslag Jeugdraad 2 augustus 2020:
Aanwezig: Pieter (voorzitter), Cedric, Bram (Chiro EK), Imke, Gilles, Berre (Scouts
Kortenberg), Shayan, Kasper (Den Uyl), Tom (onafhankelijke), Marie, Aline (Chiro Flurk
Everberg), Mit (jeugdconsulente), Barbara, Mats, Kawan (JH Den Aap), Mit
(jeugdconsulente)
Verontschuldigd: Ann (schepen jeugd), Neree (JH ’t Excuus), Steffi, Laura (JH Den Aap),
Ronaldo (onafhankelijke), Timo, Marjon (Jeugd Rode Kruis)


Goedkeuring verslag jeugdraad 1 september 2020
o Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.



TG Classic
o Het komend evenement (24/10, sporthal EK) wordt besproken.
Onvoorspelbaar om te organiseren omwille van Corona. Toch moeten we als
jeugd misschien het signaal geven dat het leven niet persé moet stilvallen en er
ook op een veilige manier dingen georganiseerd kunnen worden.
o Er wordt bekeken of de jeugdraadleden zich comfortabel genoeg voelen om die
avond te komen helpen en te werken. Wie het niet OK vindt, kan dit
bespreekbaar maken.
o Moeten enkel de jeugdraadleden werken of wordt er ook leiding van de
jeugdbewegingen verwacht? In principe lijkt enkel jeugdraadleden voldoende
(toog bemannen, bedienen aan tafel). 15 à 20 man is meer dan voldoende.
o Pieter gaat na of we de geboekte bands kosteloos kunnen annuleren indien het
evenement niet meer mag plaatsvinden.
o Krijgen de jeugdbewegingen voorrang bij de inschrijvingen? Verdeelde
meningen. Let wel! Subsidies voor Toernee General ontvangen we net omdat
we iets organiseren voor jongeren die niet persé in een jeugdvereniging zitten.
Het evenement moet daarom voldoende opengesteld worden.
o Het voorprogramma:
 Bram heeft nog geen antwoord/informatie ontvangen
 Pieter contacteerde ondertussen ook al een andere band



Advies herstelplan Corona
o Zie notities Pieter



Advies subsidiereglement Corona
o Aanvraagtermijnen: nu staat er november tot december.
 Kan er geen tweede aanvraagtermijn voorzien worden (bv. ook in het
voorjaar) zodat je als vereniging ‘zeker’ bent en geen financiële (of
minder) gevolgen hebt voor een tweede evenement in het najaar.
o Termijn voor gemotiveerd beroep is nu twee weken. Kan dit verlengd worden,
bv. 1 maand? Maakt het mogelijk om actief in overleg te gaan met elkaar en
dingen te bespreken om met geargumenteerd antwoord terug te komen.
o Bij puntje niet-naleving: geen nieuwe subsidies krijgen -> vallen reguliere
subsidies hier ook onder om niet meer uitbetaald te worden? Of gaat het enkel
om volgende COVIDsubsidies voor toekomstige activiteiten? Kan dit dan

duidelijker gespecifieerd worden zodat verenigingen zeker zijn van andere
reguliere subsidies?
o Toelage: COVID veilig kamp
 Vallen ledenweekends met kinderen hier ook onder?
Jeugdverenigingen moeten dan ook voorzorgen nemen en mogelijks
extra kosten maken. Kunnen deze ook ingediend worden, naast de 1000
euro voor het zomerkamp?
o Financiële ademruimte
 500 euro lijkt weinig. Dekt niet alle verloren winst of gemaakte kosten.
Verhoging naar 1000 euro?
 Wat met startende verenigingen (bv. Jojo): financiële kosten geleden,
maar hebben geen winst van vorig jaar om aan te tonen, dus vallen uit
de boot.
 Kan dit artikel niet als volgt aangepast worden:
 Bij wederkerende evenementen: winst vorig jaar aantonen
 Bij startende verenigingen: gemaakte uitgaven aantonen en
terug betaald krijgen. Zo valt niemand uit de boot.
 Trappensysteem in verwerken: als winst tussen x en y zit,
ontvang je zoveel. Hoe meer winst je maakt/misgelopen hebt,
hoe groter de financiële steun.
 Hoe kan je als vereniging misgelopen winst aantonen? Want voor
kleinere evenementen is er niet altijd een sterk uitgewerkte
boekhouding. Jeugdhuizen houden bv. geen boekhouding bij.
 Kan in het reglement opgenomen worden op welke manier je
hieraan kan voldoen?
o “Ook onkosten (bv. huur tribune,…) die gemaakt werden in de periode van de
lockdown in functie van een geannuleerde activiteit komen in aanmerking”
 Kan hier in opgenomen worden ‘voor de lockdown’. Soms maak je
kosten op voorhand ter voorbereiding van het evenement.


Advies promotionele ondersteuning
o Pieter overloopt de wijzigingen in het reglement, bijvoorbeeld schrapping
naam ‘Zoeklicht’, foto’s moeten kwalitatief zijn en hoge resolutie hebben, het
aantal karakters per artikel wordt gewijzigd (verminderd), het e-mailadres om
artikels in te sturen wordt aangepast.
 Veel vormveranderingen, in principe niet zo essentieel. Belangrijk voor
ons: Artikels die wat korter moeten. (Maar daar hebben we eigenlijk
nog nooit last van gehad, dus we voorzien geen problemen).
o Stemming: wie is akkoord met de wijzigingen? Unaniem OK
 Adviezen moeten ten laatste op 18/10 gehandtekend ingediend worden!



Varia
o Kunnen er terug banken voorzien worden in de jeugdhuizen? Indien niet
mogelijk voor de gemeente (omwille van uitleenpoule evenementen) -> iets
regelen met scouts en Chiro’s.
o Bedankt aan de gemeente om te luisteren naar het advies vanuit de jeugdraad
en de twee extra controles voor Chiro EK te laten vallen.
o Mit: mails ivm leidingsweekend Chiro EK en Flurk antwoorden

o Laura geeft aan dat het moeilijk is om een beeld te ontwerpen voor TG Classic.
Input of ideeën zijn welkom zodat ze iets heeft om op te bouwen. Pieter stuurt
haar ook nog eens de juiste praktische informatie voor op de affiche.
o Mit: nagaan hoeveel subsidies TG Classic kan ontvangen? Dit jaar spreken we
een minder brede doelgroep aan (geen kinderen, enkel jongvolwassenen).
o Nutskosten: moeilijk dossier. Het huidige scenario dat op tafel ligt, is het
volgende: gemeente betaalt alle nutskosten. Verenigingen betalen een jaarlijkse
huurprijs. Voorstel: jeugdhuizen betalen 1000 euro, jeugdbewegingen 500
euro. Daarnaast wil men een verhuurreglement opstellen om jeugdlokalen en
jeugdhuizen ook ter beschikking te stellen van anderen (bv. yoga, muziek).
Dossier ‘nutskosten’ wordt dus alsmaar groter en ingewikkelder waardoor dit
veel meer tijd in beslag neemt.
o Dienst Gebouwenbeheer: als zekeringen worden afgezet, graag opnieuw terug
opzetten.
o Indien je een activiteit met twee verenigingen organiseert, moet je allebei een
evenementenaanvraag indienen? Nee, 1 vereniging is in orde.

Volgende jeugdraad: 6 oktober
(locatie volgt nog)

