Agenda AV Jeugdraad 27/10/2021
Aanwezig:
Dagelijks Bestuur: Sofie Schelles, Sander Bridts
Jeugddienst: Alien Verdick
Jeugdschepen: Jan Van Otten
Agendapunten:
1) Evaluatie dag & nacht van de jeugdbeweging
Werkpunten en positieve punten worden op post-its genoteerd
WERKPUNTEN
Lange wachtrijen ‘s avonds
Mogelijke oplossingen:
 ’s ochtends al tickets omzetten in bandjes?
 Mogelijkheden om langs twee ingangen binnen te gaan? Nu niet gedaan want ook nog controle covid-safe
ticket nodig waardoor je bij het toevoegen van een extra ingang wel heel veel vrijwilligers nodig hebt.
 Geen gratis kraanwater (hing van persoon tot persoon af)
Security: agressief, bewakingswet werd niet gevolgd
 Spelletje sticker om ter hoogst hangen, iemand viel op de grond en werd bruut van de trap gegooid (in
Kuub)
 Iemand wou op het einde van de fuif niet vertrekken (classic), security is er met drie personen opgevlogen,
weggeduwd en achterna gestampt terwijl hij lag
 Security laat naam niet horen/zien wanneer er om wordt gevraagd (wat wettelijk wel zou moeten)
Opbouw donderdagnamiddag en vrijdagochtend
 Zou fijn zijn als er meer man op donderdagnamiddag en vrijdagochtend komt opstellen/sjorren.
Mogelijke oplossing:
 andere jaren werd er donderdagavond opgesteld. Dan zijn er meer jongeren vrij (in de namiddag school)
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Hulp en ondersteuning algemeen
 De jeugddienst heeft wel wat shiften moeten doen om alles opgevuld te krijgen (maar dat zijn dure uren)
Engagement vanuit de jeugdbewegingen, jeugdraad,… is zeer welkom en gewoonweg nodig
 Naar volgend jaar toe wordt meer engagement verwacht, niet de bedoeling dat de jeugddienst zo’n groot deel
van de organisatie op zich neemt
 Dit is geen verwijt. Het is volledig te begrijpen dat dit jaar iedereen er naar uitkijkt om naar 1.5 jaar
maatregelen covid-19 nog eens te kunnen feesten. Alle begrip daarvoor.
 Bij deze gewoon een warme oproep om je volgend jaar mee te engageren
 Een aantal jaren geleden werd verwacht dat elke jeugdbeweging een aantal personen afvaardigde. Dat
zorgde voor meer hulp. Niet iedereen weet misschien dat er nog hulp gezocht wordt.
 Werkgroep: was zeer klein, vijf personen. Pittig om dat met een kleine groep te organiseren
Veel agressie op de fuif: hier en daar gevochten, mensen die duwen  In de Futur is hiervoor één keer de
muziek afgezet en het licht aangedaan om aan te kondigen dat vechten niet de bedoeling is (rond 1 uur). In de
wachtrij werd er ook wat geduwd.
Prenacht: te vroeg gedaan 😊
Ei en spek: was samen, jammer voor de veggies. Volgend jaar twee pannen.
Vroeger starten met bakken. De eersten komen al voor 7 uur aan.
Spek en ei was moeilijk bij te houden.
Meer koffiekoeken 😊 ze waren op
POSITIEVE PUNTEN
Positieve punten:
 muziek/lokale dj’s
 sfeer ’s morgens en ‘s avonds
 ontbijt
 Goed concept: zowel dag en nacht van de jeugdbeweging als de pre nacht van de jeugdbeweging
 Veel dankbaarheid van de organisatie bij het helpen
 Voorverkoop was goed geregeld,
2) Evaluatie feestjes


Volgende jeugdraad gaan we de security uit de Futur evalueren. Hoor tegen dan eens rond bij jouw
jeugdvereniging met welk securitybedrijf jullie al hebben samengewerkt, waar jullie tevreden over zijn, wat
minder goed verliep… Zo kunnen we elkaar extra tips geven!



Merken jullie dat er meer wordt gevochten tegenover vroeger?
o Sommige aanwezigen komen echt om te vechten
o jeugdbewegingsfuiven: zelfde gebleven, maar commerciële fuiven: geen idee
o Jeugdbewegingsfuiven: degenen die vechten, zijn niet van de jeugdbeweging. Ze komen bewust
naar daar om te vechten
o Komen de vechtersbazen wanneer de inkom is gedaan? Ja, zal eerder zijn wanneer het gratis is.
o Vechten valt wel mee
o Probleem is er, maar niemand weet echt waar. Want soms gebeurt er iets op plekken waar je bent
en heb je dat niet gezien of was je er net niet meer

2

o

Heeft de jeugd tegenwoordig meer dingen op zak? In Futur wordt ook niet gecontroleerd, je kan
perfect met een mes binnenwandelen. Is fouille een oplossing? Maar wil je dat ook wel qua sfeer op
een fuif?

 Verdere input is nog altijd welkom bij Jan Van Otten
3) Oproep
Dagelijks bestuur jeugdraad: we zijn op zoek naar jou!
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!
Project Aanstekers: we zijn op zoek naar jou!
“Aanstekers” is een online tool, waarin je ideeën en input van kinderen en jongeren uit jouw gemeente makkelijk en
snel kan verzamelen. Met de jeugdraad gaan we samen met Jimmy van Bataljong aan de slag met deze tool en
werken we enkele acties uit. Denk jij graag mee over hoe we jongeren in Turnhout aan het woord kunnen laten?
Zet jij je schouders graag mee onder dit project? Dan is dit iets voor jou. Dit engagement zou zich beperken in tijd.
Vertegenwoordiging
jeugdraad
in
vzw
JeP:
JeP
staat
voor
‘jeugdprogrammatie’
Wil je iets voor de jeugd betekenen/iets doen? Dan is dit het orgaan waar je bij moet zijn. In vzw JeP kan je echt
mee nadenken en beslissen over het jeugdbeleid. vb. prijzen van het jeugdhuis en in de Futur, waar komen
speelpleintjes in Turnhout, jeugdwerkingen in de zomer,… Je kan ook een keer aansluiten om na te gaan of dit iets
voor jou is. Heb je interesse? Mail dieter.pelckmans@turnhout.be

4) Chillplekken
Er zijn sinds kort twee coronaproof ontmoetingsplekken ingericht.



Buitenruimte van het jeugdcentrum
Park spooreinde (achter het spoor, aan het basketbalpleintje)

Speelpleintjes zijn vaak ingericht voor kinderen. Jongeren zijn er natuurlijk welkom, maar vaak spreekt het toch
minder aan. In Coronatijden is nog duidelijker geworden dat plekken om rond te hangen en gewoon te ‘zijn’
noodzakelijk zijn. Daarnaast beschikt niet elke jongeren over een tuin of voldoende eigen ruimte thuis.
Ga er zelf gerust eens rondhangen of trek er eens naartoe met je jeugdbeweging.
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5) Wintermarkt
Het Wintersalon loopt van vrijdag 17 december t.e.m. vrijdag 7 januari 2022. Net zoals de vorig editie in 2019
kunnen Turnhoutse verenigingen en organisaties op het Wintersalon geld inzamelen voor het goede doel in onze
Hertelijke Chalet. De uitbating kan voor één dag of afhankelijk van het aantal aanvragen voor meerdere dagen.
Meer info bijlage ‘regelement hertelijk salon’




Vorige keer voor jeugdvereniging moeilijk omdat dit tijdens de (voorbereiding) examens is
Frisdrank en bier verkopen – geen jenever - je kan dat gratis gebruiken om geld in te zamelen voor je
jeugdvereniging hartelijke kraampjes
Bij interesse kan je de jeugdraad mailen – jeugdraad@turnhout.be

6) De nieuwe bib
De bib is vernieuwd en is terug ingebed in De Warande.
Naast boeken, vind je er ook: een stadsliving, kranten en tijdschriften, een kunstwerk van Hans Op de Beeck, er
wordt ingezet op muziek vb. nichegenres, je kan er rustig studeren (in examenperiode wordt er koffie voorzien),…





Wie is er al in de bib geweest? Een aantal
Wat zijn de bevindingen? Heel mooi, fancy, onder de indruk van de kast die automatisch boeken scant bij
het terugbrengen, studeerruimtes zien er chique uit
Je kan er ook vergaderen in de mooie kasteelzaal (50 euro voor een dagdeel)
Veel ontmoeting mogelijk

7) Rode Neuzen Dag in Turnhout
Op vrijdag 26 november is het Rode Neuzen Dag. Naar aanloop hiervan komt Rode Neuzen Dag On Tour op
dinsdag 23 november van 7 tot 11 uur naar de Grote Markt van Turnhout. Verwacht je aan: reporters die live
verslag uitbrengen op Q-music en via HLN, animaties, artiesten die komen optreden,… Zak gerust af naar de
markt om de sfeer op te snuiven, je verhaal te vertellen en mee mentaal welbevinden bespreekbaar te maken,…
Dit jaar gaan de organisatoren op zoek naar een ‘Sidekick Sam’ voor elke school: een leerkracht die mentale
problemen bij leerlingen tijdig opspoort en die hen bijstaat. Verder wil Stad Turnhout 15 000 euro schenken aan de
Rode Neuzenactie. Daarvoor worden heldenkaarten in Turnhouts thema verkocht. Steun mee onze actie als
Turnhoutenaar, met je jeugdbeweging,...
Meer info te vinden in brief als bijlage en op www.rodeneuzendag.be

8) Nieuws vanuit de jeugddienst


Datum volgende jeugdraad: woensdag 24/11 om 19u30. Indien er jeugdbewegingen zijn die de jeugdraad
graag eens uitnodigen om te vergaderen, geef een seintje!



Kasteelzaal bibliotheek mogelijk? Raadzaal stadhuis? Jan wil dit voor een toekomstige jeugdraad wel regelen
als er drie jeugdbewegingen op hun beurt hun lokaal ter beschikking stellen deze legislatuur.

9) Vragen aan de schepen
/

10) Varia en vrijkaarten

4

Coronamaatregelen:
Er volgt nog een brief richting o.a. jeugdverenigingen waarin aanbevelingen van Stad Turnhout worden gegeven
om je eigen activiteiten te organiseren. Dit om scholen te sparen door ook tijdens de herfstvakantie genoeg
preventieve maatregelen te treffen op momenten/plekken waarop veel kinderen uit verschillende scholen
samenkomen. Hou je mailbox in het oog.
Zaterdag 30 oktober – zwaar bierenavond - Scouts sint-Michiel op den duiker
Ten voordele van het buitenlands van de Jins.

zaterdag 6 november - spaghettiavond - Scouts Sint-Lukas
Inschrijven kan tot maandag 1 november
Zaterdag 6 november - 70-80-90 van Gidsen Sint Godelieve in fuifzaal Futur
Iedereen nu aanwezig komt op de gastenlijst
Zaterdag 13 november - Baraque Futur - Scouts Sint-Victor
Voordeel voor jeugdbewegingen: Indien jullie met 15 of meer personen komen feesten, krijgen jullie het aantal
drankbonnen geschonken, gelijk aan het aantal gekochte tickets. Stel je koopt 20 tickets => 20 drankbonnen
gratis! zie ook bericht van 25 oktober in facebookgroep ‘leiding Turnhoutse jeugdbewegingen’
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