Agenda AV Jeugdraad 24/11/2021
Aanwezig:
Dagelijks Bestuur: Sofie Schelles, Sander Bridts, Richmond Banahene
Jeugddienst: Fien De Smet
Jeugdschepen: Jan Van Otten
Agendapunten:
1) Evaluatie security
Regelmatig krijgen we van jeugdbewegingen vragen omtrent het inhuren van security op een feestje: welke firma’s
raden jullie aan, met wie werken jullie samen?
Graag evalueren we deze samen met jullie, om advies te kunnen geven aan elkaar.
Tip: vraag bij verschillende securitybedrijven een prijs op of hoor bij een andere jeugdbeweging hoeveel zij betalen,
zo ben je zeker dat je een goede prijs betaalt.
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2) Studeerplekken in Turnhout
Vol goede moed de blok inzetten? Ook tijdens de maanden december en januari kan je op verschillende
studeerplekken in Turnhout terecht:
 Jeugdhuis Wollewei (vooraf reserveren)
 Dienstencentra Zorggroep Orion (vooraf reserveren)
 Bibliotheek Turnhout (vooraf reserveren)
 Thomas More
Elke locatie heeft zijn eigen openingstijden. Deze kan je hier terugvinden: https://www.turnhout.be/studeerruimtes
3) Coronamaatregelen jeugd
Jeugdverenigingen:
Ook voor het jeugdwerk hebben de nieuwe coronamaatregelen een invloed. Zo zal er ook in het jeugdwerk een
mondmasker gedragen moeten worden bij activiteiten die indoor doorgaan vanaf de leeftijd van 10 jaar. De
uitzonderingen hierop zijn:
 Intensief sporten of bewegen
 Zittend tijdens het eten of drinken
Buiten is een mondmasker niet verplicht, maar wordt het aangeraden wanneer de afstand niet bewaard kan
worden.
Daarnaast nog enkele tips:
 Laat activiteiten voornamelijk buiten doorgaan
 Verlucht de binnenruimtes voldoende
 Ziek zijn = thuis blijven
 Registratie van aanwezigen is aangeraden
(Ondertussen zijn er extra maatregelen opgelegd voor jeugdwerk die ingaan vanaf maandag 29/11. Deze kan je
hier terugvinden). Deze bepalen oa dat er voor binnen activiteiten gewerkt wordt met groepen tot maximaal 50
personen.
Futur:
De Futur zal zijn deuren sluiten tot en met 28 januari 2022. De Futur zal organisatoren zelf op de hoogte brengen.
Waarom fuiven in Futur al afgelast vanaf vrijdag 19 november ipv zaterdag 20 november?
Voor de jeugdverenging die dit organiseerde had dit een grote impact. Indien zij financiële kosten hebben gemaakt
die ze niet kunnen recupereren, geven ze een seintje aan Fien van de jeugddienst. Er wordt dan op de jeugddienst
bekeken of er hier een financiële tegemoetkoming voor voorzien kan worden.
Voor de organisatie was deze annulatie een hele teleurstelling. Deze keuze werd genomen door het college omdat
er geen duidelijkheid kwam over wanneer de nieuwe maatregelen van start zouden gaan. Deze stelden dat je op
een fuif moest werken met of sneltesten, of enkel zittend mocht consumeren/ iets drinken. Organisatorisch is dit
erg moeilijk en er kwam geen duidelijkheid of deze maatregelen zouden ingaan op zaterdag middernacht 0:00 of
pas zaterdagochtend. Om de jeugdbeweging zekerheid te geven, heeft het college een knoop doorgehakt.
Kan er met oudjaar een fuif georganiseerd worden?
Het zou fijn zijn moesten we dit jaar oudjaar toch terug echt kunnen vieren met een feestje! Is dit mogelijk? Ideeën
om dit te organiseren zijn er: werken met tijdssloten en zelftesten… Indien dit in de Futur zou doorgaan moet het
college goedkeuring geven voor een uitzonderlijke opening van de fuifzaal. Jan Van Otten polst al eens op het
college. Daarnaast moet een organisator dit willen organiseren en dit haalbaar vinden. Ook dat is niet zeker dat we
hier kandidaten voor zouden vinden.
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Jeugdhuis:
Liveconcerten zullen verplaatst worden naar het voorjaar van volgend jaar en helaas zullen grote evenementen
worden afgelast, zoals Oudjaar en Après Exam. Maar… Het jeugdhuis blijft open en er wordt volop een “Wollewei
Wintert” (indoor). Ook zullen zij tijdens de kerstvakantie open blijven om jullie steeds te kunnen blijven ontvangen!
4) Tenten reserveren voor zomer 2021
Sinds deze maand kan je je tenten voor komende zomer al reserveren bij de Uitleendienst Kampeermateriaal
Vlaanderen.
Meer info vind je hier terug: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/uitleendienstkampeermateriaal/aanvragen?fbclid=IwAR3wuNmLc3dHTdC1HLW5Jc7kmoNC6cqsSceyYdszowFG68b2NrbvqRX
gHmM

5) Nieuws vanuit de jeugddienst
Projectgroep Futur
Binnenkort wordt er een projectgroep georganiseerd voor de Futur. Hierop wordt het retributiereglement besproken
en toegelicht aan jeugdverenigingen. Zet deze datum zeker in jullie agenda, er wordt verwacht dat er van elke
jeugdvereniging die een fuif in de Futur doet, iemand aanwezig is. Van zodra er een datum bekend is, geven we
een seintje!
6) Vragen aan de schepen
/
7) Varia en vrijkaarten
Scouts Sint-Franciscus is op zoek naar nieuwe fietsenrekken. Zijn er bij stad Turnhout nog beschikbaar? Fien
vraagt dit voor hen na.
Scouts Sint-Franciscus zoekt een locatie om een feestje te geven. Is het mogelijk om dit via het jeugdhuis te doen?
Zij verhuren hun locatie niet meer voor privéfeestjes, maar kan dit wel voor een jeugdbeweging? Indien dit niet kan
zullen ze snel op zoek moeten gaan naar een nieuwe locatie. Fien vraagt dit voor hen na.
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