Agenda AV Jeugdraad 26/05/2021
Aanwezig:
Dagelijks Bestuur: Sofie Schelles, Richmond Banahene, Sander Bridts
Jeugddienst: Fien De Smet
Jeugdschepen: Jan Van Otten
Aanwezig: Kaat Van Hoye, Joost Michiels, Sherline Coupé, Elise, Do’Ruthra, Nore Lauwers, Senne
Willems, Toon Janssen, Berne Lauwers, Cis De Preter en Pieter Cavents.

Agendapunten:
1) Welkom bij Akazee!
Toon stelt de werking voor van hun nieuwe tak bij Zeescouts Toxandria: een akabee-tak. Vanaf volgend
schooljaar starten zij met een werking om de 2 weken, in afwisselende weken met Akabe Ommekaar.
Wat?
Met hun Akazeetak willen zij kinderen tussen de 6 en 12 jaar bereiken met een mentale of fysieke beperking.
Zij willen sterk inzetten op inclusief zijn en zijn hierbij ook de eerste Zeescouts van Vlaanderen (misschien
zelfs van België).
Hoe kom je op dat idee?
Het idee is ontstaan door een lid met een mentale beperking, dat al jaren naar Zeescouts Toxandria kwam.
Op een gegeven moment werd de overstap naar een volgende groep te moeilijk, waardoor ze deze persoon
hebben moeten laten gaan. Dit had op de leiding een grote indruk nagelaten en hier wouden ze graag iets
aan doen en mee aan de slag gaan.
Wat heb je hier voor nodig?
Momenteel heeft Zeescouts Toxandria een heel geëngageerde leidingsploeg met heel veel zin om hiermee
aan de slag te gaan. Ook beschikken zij over voldoende leiding om dit met hun vereniging te dragen. Binnen
de leiding zitten bovendien veel personen die zorgende of sociale richtingen volgen, waardoor het makkelijker
te organiseren valt binnen het team.

Zien jullie nog uitdagingen?
Momenteel zijn we nog aan het bekijken hoe we de Akazeetak gaan inkantelen in de werking van een
Zeescouts: wat kunnen we met hen doen en hoe pakken we dit aan? Dit zal ook ervaring moeten uitwijzen.
Maken jullie veel promo?
We zijn al één keer op Radio 2 geweest, zijn op vrt nieuws geweest en zijn langsgegaan op scholen. Hoeveel
leden we effectief zullen bereiken, moeten we nog afwachten naar volgend jaar. Maar we kijken er naar uit!
2) Het relancefonds: welke (extra) coronasubsidies mag je als jeugdvereniging verwachten?
Kampen
Meer info: zie ppt in bijlage achteraan.
Vorig jaar werd er in het kader van het herstelfonds een extra subsidieregelement opgesteld voor kampen van
erkende Turnhoutse verenigingen. Dit was een bijkomende subsidie, bovenop de basis- en werkingssubsidies
die jeugdverenigingen krijgen. Het doel was om de extra kampkosten te helpen dekken omwille van corona. In
2020 bedroeg deze subsidie een bedrag van €3 per dag per kind uit Turnhout.
Ook voor 2021 was er veel motivatie om het reglement door te trekken naar 2021 en zelfs uit te breiden. Op
deze manier willen we voorkomen dat inschrijvingsgelden omhoog gaan of jeugdverenigingen kopje onder
gaan. Ook zien we dat jeugdverenigingen geen of minder geldinzamelingsactief of evenementen hebben
kunnen organiseren om hun kamp te bekostigen.
Voor 2021 werden deze aanpassingen goedgekeurd:
 Een verhoging van €3 naar €5 per dag, per kind wonende in Turnhout
 Je kan de subsidie aanvragen voor alle kampen die doorgaan in een schoolvakanties, zoals: krokus-,
paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie.
 Er wordt een extra financiële tegemoetkoming voorzien van 50% voor de voor de huur van
infrastructuur op kamp (zijnde gebouwen, gronden of tenten - verbruikskosten niet inbegrepen), met
een maximum van €2.500 per vereniging per kalenderjaar.

Er wordt een extra financiële tegemoetkoming voorzien van 50% voor de vervoerskosten van het
kamp voor leden en materiaal (begeleiding niet inbegrepen), met een maximum van €1.500 per
vereniging per kalenderjaar
Deze maximale bedragen zijn berekend op de kosten die jeugdverenigingen zelf hebben doorgegeven aan de
jeugddienst. Geen enkele jeugdvereniging kwam toen aan deze maximumbedragen.
Na elke vakantie zal er aan de verenigingen een link worden bezorgd, zodat deze subsidie kan worden
aangevraagd.
Uitpas
Een tweede extra subsidie die via het herstelfonds beschikbaar wordt, heeft betrekking op de Uitpas.
Momenteel kunnen jeugdverenigingen aansluiten bij de Uitpas, om alle kinderen en jongeren de kans te
geven zich aan te sluiten bij een jeugdvereniging.
Iedereen kan een Uitpas aanvragen, vb. bij de toeristische dienst op de markt in Turnhout. Voor personen die
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, wordt aan deze Uitpas een
kansentarief gekoppeld. Deze volgt de regeling: 20-40-40: het lid betaalt 20% van het inschrijvingsgeld, de
jeugdvereniging neemt 40% van het inschrijvingsgeld op zich en stad Turnhout betaalt 40% van het
inschrijvingsgeld aan de jeugdvereniging. De terugbetaling van de stad aan de jeugdvereniging gebeurt
automatisch, zodra zij geregistreerd zijn bij de Uitpas.

Mensen zonder verhoogde tegemoetkoming kunnen punten sparen met de Uitpas.
Zin om in te stappen, laat iets weten aan Fien van de jeugddienst!
Wat verandert er nu door het herstelfonds?
Binnen het herstelfonds wordt in 2021 en 2022 een extra subsidie voorzien voor jeugdverenigingen die
ingestapt zijn in de Uitpas. In plaats van een 20-40-40 regel wordt er de overgang gemaakt naar 20-80. Hierbij
betaalt het lid nog steeds 20% van het lidgeld. De overige 80% wordt door stad Turnhout betaalt aan de
jeugdvereniging. Voor de jeugdvereniging komen er dus geen extra kosten aan te pas!
Dragen jullie graag je steentje bij om ook kwetsbare gezinnen toe te laten tot de jeugdvereniging en wil je
instappen in de Uitpas? Dat kan op elk moment. Stuur een mailtje naar: fien.desmet@turnhout.be
Uitpas met kansentarief: momenteel regeling 20-40-40.
Doel: ook kwetsbare kinderen/ jongeren kans te geven tot vrije tijd en verenigingsleven.
In 2021 en 2022 zal de stad 80% betalen en het lid 20%. De jeugdvereniging zal de komende 2 jaren dus
geen financieel verschil meebrengen voor de jeugdvereniging. Stad vangt dus volledig de minder inkomsten
op die de uitpas met zich meebrengt.

3) Dag en nacht van de jeugdbeweging
De D&NVDJ zoekt crew!
Met de hopelijke corona-versoepelingen in het vooruitzicht beginnen wij stilletjes aan ook terug plannen te
maken voor de organisatie van de dag en nacht van de jeugdbeweging. Hiervoor zijn we nog op zoek naar
verschillende enthousiastelingen die graag mee hun schouders zetten onder de organisatie van dit
evenement.
Kennen jullie nog personen die hiervoor geknipt zijn of hier graag mee aan deelnemen, geef dan gerust even
een seintje!

4) Kampen en vaccinaties
De vaccinaties zullen ook voor jongeren stilletjes aan op gang komen. Hoe kijken jullie hier naartoe? Maken
jullie je zorgen dat de vaccinatie van de leiding zou gebeuren tijdens het kamp? Hoe gaan jullie hiermee om?
Akabe Ommekaar: Wij maakten ons hier wel zorgen om. Wij gingen eerst op kamp in Nederland. Nu is ons
kamp verplaatst naar Herentals, zodat we makkelijk over en weer zouden kunnen gaan voor een vaccinatie.
Waar we ons nog zorgen over maken of niet bij hebben stilgestaan is: wat als we zien worden na onze
vaccinatie?
Gidsen Koningin Astrid: Wij maken ons niet te veel zorgen hierom. We zijn met voldoende leiding en hebben
afgesproken dat als je je niet goed voelt na je vaccinatie, dat je tijdelijk even thuis blijft.
Scouts Sint-Michiel: Wij gaan op kamp in augustus. We maken ons hier een beetje zorgen om, omdat je je
e
e
eerste spuit wel kan verzetten, maar je 2 niet. Maar wat als onze 2 spuit in ons kamp valt? Deze vraag leeft
bij ons wel. Ons kamp gaat door in Lokeren. Het is haalbaar om over en weer te rijden, maar niet ideaal.
Algemene bedenkingen: we verwachten dat de vaccinaties verspreid zullen verlopen en niet iedereen van de
leiding op hetzelfde moment een uitnodiging zal krijgen. Het is momenteel ook al duidelijk dat de doelstelling
om iedereen op 11 juli te vaccineren ook niet meer gehaald zal worden… Tot slot is het ook afwachten welk
vaccin je zal krijgen.
Als het coronagewijs kan, komen Jan Van Otten en Fien graag langs op enkele kampen!

5) Opening horeca & terrasjes
Sinds kort zijn de terrasjes terug open. Hoe hebben jullie dit ervaren.
Het was slecht weer, dus op het eerste zicht viel het wel mee. Soms vreemd om ineens terug zoveel drukte te
zien in het centrum van Turnhout. Het zag er niet altijd even veilig uit. Het is dubbel: enerzijds gunnen we het
de horeca, zij zijn lang dicht geweest. Anderzijds vinden we het jammer dat de regels niet altijd gerespecteerd
e
worden… Een voorbeeld: je kan maar met maximum 4 personen aan een tafeltje zitten. Dan zit er een 5
persoon aan een ander tafeltje dat altijd maar dichter en dichter komt zitten. Anders is het ook een vreemd
gevoel je dat je niet samen kan zijn. We keuren dit niet goed, maar begrijpen het wel.
We hebben het gevoel dat er momenteel veel ineens gaat mogen. We zitten met een dubbel gevoel: plezier
versus veiligheid. Niet altijd makkelijk een grens te trekken.
6) Opening nieuwe bib
Enkele leuke weetjes:
 De bib heeft ontzettend veel ramen en een groot ruimtelijk gevoel.
 In de bib is een huisje gebouwd waar kinderen in kunnen spelen. Dit is gemaakt op basis van het
ontwerp van een kind
 Er is een aula/podium voor kleine groepen in de bib
 Je kan je boeken inleveren door ze bij de inkom gewoon in de kast te zetten
 De openingsuren zullen uitgebreid worden
 Je kan het archief raadplegen voor oude teksten en prenten
 Er zijn zetels om je favoriete magazine gewoon ter plekke te lezen
 Ontdek nieuwe artiesten bij tussen de vele cd’s
 Docatlas verzamelt literatuur, spelvormen en methodieken voor beginnende leerkrachten

7) Vragen aan de schepen
De nieuwe regeling voor fiscale attesten vraagt enorm veel administratie van jeugdverenigingen. Kan hiervoor
naar een oplossing worden gezorgd? Kan hiervoor vb. terug gegaan worden naar de oorspronkelijke manier?
Achtergrondinfo:
Vorige jaren bezorgden wij de jeugdverenigingen één sjabloon, getekend door de burgemeester en algemeen
directeur. De jeugdvereniging vulde dit dan in voor ieder lid dat hiervoor in aanmerking kwam.
Vanaf dit jaar mochten getekende sjablonen niet meer gekopieerd worden. Dit zorgde voor veel administratie
bij jeugdverenigingen. Zij moesten alle attesten individueel invullen, terug inscannen en terug doormailen naar
de jeugddienst. De jeugddienst liet deze tekenen door de burgemeester en algemeen directeur, en bezorgde
deze terug. Deze moesten zij dan weer 1 voor 1 doormailen naar elk lid of afdrukken en zo bezorgen. Voor
sommige jeugdverenigingen was het niet mogelijk om deze in te scannen. Zij zijn al deze attesten in de
brievenbus bij de jeugddienst komen steken, waarna wij deze 1 voor 1 hebben ingescand.

8) Varia en vrijkaarten
Staan er terug evenementen op de planning?
Zeescouts Toxandria: loodsenbar
De Jins wouden voor hun eindejaarsreis een ‘loodsenbar’ organiseren. Hiermee bekostigen zij hun kamp
naar Kroatië. Dit is jammer genoeg niet kunnen doorgaan omwillen van de coronamaatregelen: horecaactiviteiten mogen momenteel enkel door horecapersoneel worden uitgevoerd. Nu gaan zij op kamp in
Oostende. Ook leuk, maar wel jammer.
Stadsfestival Turnhout
Deze zomer worden er veel verschillende evenementen georganiseerd in het kader van het stadsfestival:
straatfeesten, buurtfeesten, muziek, concerten via het jeugdhuis op geheime locaties… Misschien leuk om op
de volgende jeugdraad uit te nodigen?
Richmond stelt zich al kandidaat om op te treden!
NRJ - radiozender
Mensen kunnen op Richmond stemmen om naar de finale te gaan. Dan komt Richmond volgende week op de
nationale radio. Zeker doen via deze link!
https://nl.nrj.be/acties/nrj-open-mic-hiphop-stem-op-jouwfavoriet?fbclid=IwAR1qPnGSGKYqsBSJDeVZShMBa5ogsWsA_snnwnqHGPABFdqdQwlApHzHzyQ

9) Agendapunten volgende vergadering
-Er volgen nog extra subsidies uit het herstelfonds voor jeugdverenigingen
-Stadsfestival
Timing: eind juni, na examens (vb. vanaf 23/06)

