Agenda AV Jeugdraad 15/09/2021
Aanwezig:
Dagelijks Bestuur: Sofie Schelles, Richmond Banahene, Sander Bridts
Jeugddienst: Fien De Smet
Jeugdschepen: Jan Van Otten
Agendapunten:
1) Wie is wie?
We maken kennis met de verschillende jeugdbewegingen en nemen een groepsfoto.
Iedereen zijn lach is duidelijk zichtbaar!
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2) Hoe was de zomer?
We overlopen samen alle positieve en negatieve ervaringen aan afgelopen zomervakantie.

Enkele thema’s die vaak terugkwamen:
 Coronamaatregels kenden versoepelingen tegenover vorig jaar, er mocht terug meer! Toch jammer dat er
nog steeds verschillende beperkingen waren waarmee rekening moet worden gehouden. Op naar een
coronavrij kamp in 2022!
 Het draaiboek voor jeugdwerk in de zomer kwam veel te laat. Heel moeilijk om je hier op tijd aan aan te
passen.
 Veel regen, stormweer, evacuatie en dagje vroeger terug moeten vertrekken
 Autoverzekering (Ethias via Scouts en Gidsen) liep dit jaar erg moeizaam. Heel veel werk in gekropen om
alles in orde te maken, ook nog op kamp.
 Alle leiding gevaccineerd voor kamp!
 Geen vuurverbod op kamp
 Geen herfstontmoeting

3) Welkom in het DB van de jeugdraad!
Sofie stelt het bestuur van de jeugdraad voor. Via de jeugdraad willen we echt iets betekenen voor de kinderen en
jongeren in Turnhout. We komen op voor de belangen van kinderen en jongeren, signaleren zaken die we niet oké
vinden en geven advies op verschillende zaken binnen de stad, vanuit het oog van kinderen en jongeren.
Daarnaast wil de jeugdraad de kinderen en jongeren in Turnhout graag in de kijker zetten/ in de bloemetjes zetten,
waarvoor we maar al te graag evenementen of projecten uitwerken!
Iets voor jou? Geef een seintje!
4) Adviesraden & vzw JeP
Vzw Jeugdprogrammatie behandelt verschillende thema’s over jeugd. Ze hakken knopen door en nemen
beslissingen over het jeugdbeleid dat in Turnhout gevoerd wordt. Wil je graag een stem of kritische blik zijn in het
jeugdbeleid? Dan is deze plek iets voor jou? Thema’s zijn zeer divers: evaluatie speelplein, werking jeugdhuis
Wollewei, technische keuring van de speelpleintjes in Turnhout… Ook de leden bepalen mee welke thema’s er aan
bod komen of aan welke thema’s nog werk aan de winkel is. Daarnaast zorgt vzw JeP ook voor de financiering van
verschillende zaken, denk maar aan de lokalensubsidies voor jeugdverenigingen, de nacht van de jeugdbeweging,
speelplein Wollebos….
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De leden van JeP is een zeer gevarieerde groep mensen: ze wordt vertegenwoordigd door enkele deelnemers uit
de jeugdraad, het jeugdwelzijnsoverleg en de politiek. Van iedere politieke partij is er een vertegenwoordiger
aanwezig. Zeer boeiend, want zo wordt er vanuit verschillende standpunten en perspectieven naar één doel
gekeken: een optimaal jeugdbeleid in Turnhout uitwerken!
Interesse? Geef een seintje en neem gerust eens deel aan vzw JeP!
5) Aanstekers
Jimmy werkt bij Bataljong en komt het project “Aanstekers” voorstellen. Met de jeugdraad in Turnhout zullen we
een project uitwerken om met “Aanstekers” aan de slag te gaan.
Wat zijn “Aanstekers”?
 Ga naar: https://aanstekers.org/
 Bij “Welke gemeente” typ je: Turnhout
 Een idee voor hoe Turnhout voor jou beter kan? Voeg jouw idee toe! Kan met tekst, foto’s…
Jij beslist en alles is anoniem
Via “Aanstekers” willen we de jeugdraad en de kinderen en jongeren in Turnhout in de kijker zetten. We willen
meer bekendheid creëren en hen een stem geven! Hiervoor gaat Jimmy met ons aan de slag! We werken dit
najaar samen met jullie verschillende acties uit.
Jouw ideeën zijn goud waard, dus sluit snel aan en laat van je horen!
6) Dag en nacht van de jeugdbeweging
Goed en slecht nieuws!
Goed nieuws: de dag en nacht van de jeugdbeweging kunnen doorgaan dit jaar. We volgen de coronamaatregelen
op en zullen zowel voor het ontbijt als de nacht werken met Covid-safe tickets. We zijn heel enthousiast en kijken
er naar uit! De dag en nacht van de jeugdbeweging zullen doorgaan op vrijdag 22/10.
Slecht nieuws: onze werkgroep heeft versterking nodig. Een dag van de jeugdbeweging is er voor én door
jeugdbewegingen, zonder vrijwilligers die hier mee hun schouders onder zetten is de organisatie van dit
evenement niet mogelijk en blijft een nacht van de jeugdbeweging niet bestaan.
Momenteel hebben we enkel 2 jeugdbewegingen uit de Scouts, vanuit andere jeugdbewegingen is er niemand
aanwezig. Zo zijn niet alle jeugdbewegingen even sterk vertegenwoordigd.
Zowel voor de werkgroep als op de dag en nacht zelf hebben we nog helpende handen nodig. Hoor zeker rond wie
van jouw jeugdbeweging kan komen helpen!

7) Fuif in de Futur
Goed nieuws, de Futur is terug open! Ook bij jullie staan er binnenkort al enkele feestjes in de Futur gepland.
Er kunnen terug fuiven georganiseerd worden op volle capaciteit, maar hiervoor moet je werken met een Covidsafe ticket. De Futur heeft beslist dat dit nodig is voor àlle evenementen die doorgaan in de Futur, ongeacht het
aantal deelnemers, omdat dit moeilijk te controleren is.
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Hiervoor worden volgende afspraken gemaakt:


De organisatie zorgt ervoor dat de inkom zo georganiseerd wordt dat de scan van de Covid-safe tickets
veilig en volgens de maatregelen verlopen.
o De Futur voorziet hiervoor een plan van de inkom en het nodige materiaal.
o De organisatie voorzien personen om deze te scannen + voorzien de nodige smartphones
Er wordt aangeraden om dit te laten doen door de security-firma, aangevuld met eigen vrijwilligers
op piekmomenten
o De scan gebeurt met de covid ScanBE-app
o Er mag enkel een toegang verleend worden dmv de QR-code (niet door een vaccinatiekaart,…)
o Na deze scan vervallen alle maatregelen binnen.



Er wordt voor de Futur een ventilatieplan opgesteld en CO2 meters voorzien. De Futur voorzien een
actieplan, die de nodige stappen vermeld. Zo zal er bij een oranje lampje de extra verluchting moeten
opzetten.
Er moet voor ieder evenement toelating gevraagd worden aan de lokale overheid. Dit doet de Futur voor
jullie.



Vergeet niet een subsidie aan te vragen voor de security kosten van je fuif!
Het aanvraagformulier vind je hier terug.
Vragen, stuur mij hier een mailtje voor.
8) Joepie, subsidies uitbetaald
Joepie, de basis- en werkingssubsidies deel I werden eind augustus aan jullie uitbetaald!
Hierop kregen jullie ook een extra verhoging van 50% als extra ondersteuning uit het herstelfonds.
In november/december volgen nog deze subsidies:
 Werkingssubsidies deel II (= kampsubsidies)
 Subsidies voor security op fuiven
 Vormingssubsidies
Fien stuurt hiervoor in oktober nog reminders om deze in orde te brengen
Lokaalsubsidies en projectsubsidies lopen het hele jaar door.
9) Hoe zit het met de subsidies uit het herstelfonds?
Vergeet deze maand je aanvragen voor de subsidies uit het herstelfonds niet in orde te brengen. De deadline
hiervoor is 30/09.
Voor jeugdbewegingen gaat dit om deze 3 subsidies:
 Tegemoetkoming als je het lidgeld voor je leden verlaagt hebt of deels terugbetaald hebt
 Tegemoetkoming voor je infrastructuurkosten van je jeugdbeweging (huur, lening, gas, water, elektriciteit,
onroerende voorheffing, brandpolis, keuring van gas/elektricitiet…)
 Kampsubsidies
De kampsubsidies kan je aanvragen via deze link. Verzamel hiervoor alle facturen of betaalbewijzen op voorhand.
De andere 2 subsidies vraag je aan via het nieuwe subsidieportaal. Dit is een proefproject dat hopelijk helpt je
subsidies makkelijker aan te vragen. Via relanceplan@turnhout.be heb je een mail gekregen, waarbij je je kan
registreren in het portaal. Hierin kan je je dossier maken, tijdelijk opslaan, bewerken… en uiteindelijk indienen.
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Het jeugdhuis kan beroep doen op een andere subsidie:
 Meerkosten en minderinkomsten omwille van corona
Vragen: laat iets weten aan Fien!

10) Nieuws vanuit de jeugddienst
Infoavond vzw-wetgeving
Binnenkort organiseert vzw JeP een infoavond over vzw-wetgeving. Is jouw jeugdbeweging een vzw en zijn er
zaken onduidelijk, heb je vragen of wil je alles even terug opfrissen? Neem dan gerust deel! De vorming gaat door
op maandag 27 september, via zoom, van 19u tot 21u30. Deelnemen is gratis, wel inschrijven!
Gemeentebelasting verspreiden van drukwerk
Scouts Sint-Victor stelde een vraag rond de belasting die er sinds 1 januari in Turnhout is op het verspreiden van
drukwerk. Zij wouden flyers verspreiden om promo te maken voor hun jeugdbeweging en botste op deze belasting.
Dit hebben we nagevraagd en jeugdbewegingen zijn vrijgesteld van de kosten van deze belasting, op 2
voorwaarden:
 Je bent een erkende jeugdvereniging
 Er mag niet te veel plaats op je flyer gaan naar reclame (dan wordt het gezien als een reclameblad)
Data volgende jeugdraden:
 27/10 om 19u30
 24/11 om 19u30
Indien er jeugdbewegingen zijn die de jeugdraad graag eens uitnodigen om te vergaderen, geef een seintje!
11) Vragen aan de schepen
Geen vragen vandaag!
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