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JEUGDRAAD – VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 
 

 
Aanwezig: 
 

voor Akabe Tinamoe: Maïté De Smet en Angelika Vermeerbergen 
voor Chiro Bevel: Fran Dela Ruelle en Niemke Ketele 
voor Chiro Pako-Me: Anke Jacobs 
voor Chiro Pako-Jo: Alec Van De Velde 
voor Chiro Gust: Ward De Lens en Karel Maeyens 
voor Chiro Elckerlyc: Sofie Jacobs en Jill Rymen 
voor Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn: Danish Gorris en Niels Schoeters 
voor Chiro Jong Leven: Senne Jansens en Simen Thys 
 
Nele De Cnaep (voorzitter jeugdraad), Carrie Verelst (schepen van Jeugd) 
en Gunther Melis (jeugdconsulent). 
 
Verontschuldigd: 
 

Jonas Verwimp (Chiro Bevel), Julie Jerez (Chiro Pako-Me) en Julie Van Roey (Speelplein Boemerang). 
 
 
De jeugdraad feliciteert schepen van Jeugd, Carrie Verelst, met de geboorte van haar zoon, 
Warre, en overhandigt een cadeau. 
 
 
1. Kennismaking en voorstelling jeugdraad 
 

Nele De Cnaep, voorzitter van de jeugdraad, heet iedereen hartelijk welkom op de eerste 
jeugdraad van het nieuwe werkjaar. 
 
Daarna volgt een kennismakingsronde met alle jeugdraadsleden. 
 
Kort wordt ook nog de jeugdraad en de werking ervan toegelicht. De jeugdraad is een 
officiële adviesraad, erkend door het gemeentebestuur. De jeugdraad heeft als belangrijkste 
taak om advies te geven aan het gemeentebestuur over jeugdzaken. Omgekeerd kan het 
gemeentebestuur ook aan de jeugdraad ergens advies over vragen. 
 



Bijkomend zorgt de jeugdraad voor overleg tussen de jeugdwerkinitiatieven, organiseren ze 
zelf een aantal initiatieven (Dag van de Jeugdbeweging, bepaalde acties rond bijvoorbeeld 
fuifbeleid, mobiliteit, enzovoort) en volgen ze mee het jeugdbeleid in onze gemeente op. 
 
�NFO: Gunther Melis, jeugdconsulent (03 410 03 76) of Nele De Cnaep, voorzitter (0472 73 14 00) | 
www.jeugdnijlen.be | info@jeugdraadnijlen.be 
 
 

2. Verslag jeugdraad – 15 mei 2015 
 

Het verslag van de vorige jeugdraad, op 15 mei 2015, wordt goedgekeurd. 
 
 

3. Nieuw werkjaar – toelichting en bespreking jaarprogramma 
 

Alle jeugdraadsleden krijgen een handig kalendertje om in hun portefeuille te steken waarop 
alle belangrijke data voor het komende werkjaar vermeld staan. 
 
De voorzitter en jeugdconsulent hebben een jaarprogramma voorzien waarbij de 
vergaderingen regelmatig eens in een ander kleedje gestoken worden of waarbij er 
randactiviteiten voorzien worden. We overlopen kort: 
 
Jeugdraadsvergaderingen 2015-2016: 

� Woensdag 25 november 2015: korte jeugdraad met aansluitend een workshop rond 
“Pesten in het Jeugdwerk” met de ‘No Blame –methode’ 

� Vrijdag 4 december 2015 : “Op de schoot bij Sinterklaas”: een jeugdraad waarbij we 
vooraf inspraak organiseren en samen zullen bespreken dan 

� Zaterdag 9 januari 2016: nieuwjaarsreceptie op kerstboomverbranding Chiro Gust 
(met afterparty op de kerstboomverbranding van Chiro Bevel) 

� Vrijdag 5 februari 2016: jeugdraad (op verplaatsing) (indien mogelijk bij de scouts) 
� Vrijdag 4 maart 2016: jeugdraad met inspirerende spreker 
� Donderdag 21 april 2016: korte jeugdraad met nadien lezing over ‘jeugdwerk’ (indien 

mogelijk i.s.m. bibliotheek Nijlen – in het kader van Erfgoeddag) 
� Vrijdag 20 mei 2016: barbecue en jeugdraad (afsluiting werkjaar) 

 
De Avond van het Jeugdwerk zal plaatsvinden op vrijdag 18 december 2015. Meer info 
volgt later nog… de huidige leidingsploegen en die van vorig werkjaar worden uitgenodigd. 
 
Tevens geven we ook al mee dat we vanaf maart 2016 onze zoektocht beginnen naar een 
nieuwe voorzitter aangezien Nele De Cnaep de fakkel op de jeugdraad in mei zal doorgeven. 
 
Tot slot staat dit jaar Erfgoeddag (24 april 2016) in het teken van het jeugdwerk waardoor de 
jeugdraad en jeugddienst bevoorrechte partners zijn om samen een programma uit te werken 
met de erfgoedcel Kempens Karakter (samenwerking tussen heel wat Kempense gemeenten 
rond erfgoed) en zal de cultuurdienst ook mee werken. Heel wat jeugdwerkinitiatieven 
brachten het voorbije jaar oude foto’s binnen die de erfgoedcel liet digitaliseren. Een 
selectie hiervan wordt nu tentoon gesteld, samen met algemene info over het jeugdwerk. 
Daarnaast moet hier nog een publieksactiviteit aan gekoppeld worden. Hiervoor willen we 
een denktank samenstellen die mee nadenkt over een aantal voorbereidingen. 
 
�NFO: Gunther Melis, jeugdconsulent (03 410 03 76) of Nele De Cnaep, voorzitter (0472 73 14 00) | 
www.jeugdnijlen.be | info@jeugdraadnijlen.be 
 
 

4. Dag van de Jeugdbeweging, editie 2015 

 

Op vrijdag 23 oktober 2015 vindt de Dag van de Jeugdbeweging plaats. We organiseren 
opnieuw een gratis ontbijt in het jeugdhuis. Tussen 6.45 uur en 9 uur kunnen kinderen en 
jongeren, die langs komen in jeugdbewegingskledij, komen ontbijten. 
 



Jeugdraadsleden Sofie Jacobs, Nele De Cnaep, Darlien Isenborghs, Jonas Verwimp, Bieke 
Sarens en Niels Schoeters stellen zich kandidaat om mee te helpen. Een takenlijst wordt nog 
rondgestuurd. 
 
We kregen van de provincie Antwerpen ook een 250 –tal badges om uit te delen. 
 
�NFO: Gunther Melis, jeugdconsulent (03 410 03 76) | www.jeugdnijlen.be | jeugddienst@nijlen.be 
 
 

5. Voorontwerp nieuwe jeugdwebsite 
 

De jeugdraadsleden krijgen een voorontwerp van de nieuwe jeugdwebsite te zien. In het 
voorjaar werd op de jeugdraad een inspraakronde georganiseerd over welke items belangrijk 
zijn, hoe we bepaalde informatie beter groeperen en wat we verwachten van een goede 
jeugdwebsite. Met die resultaten is de jeugddienst samen met een grafisch bureau (We Make 
Graphics) aan de slag gegaan. De ontwerpen zien er erg goed uit en worden positief onthaald 
op de jeugdraad. 
 
Vanaf november gaat Mediaraven onze website afwerken (en de nodige besturing er achter 
steken, zorgen dat alles klopt). We willen de nieuwe jeugdwebsite graag in januari 2016 
lanceren. De jeugdwebsite wordt dan ineens ook compatibel gemaakt voor smartphones en 
tablets. Dat was met de huidige site niet het geval. 
 
�NFO: Gunther Melis, jeugdconsulent (03 410 03 76) | www.jeugdnijlen.be | jeugddienst@nijlen.be 
 
 

6. Nieuws uit de gemeente 
 

Schepen van Jeugd, Carrie Verelst, heeft geen bijzondere nieuwtjes te melden. Ze geeft nog 
mee dat ze via de jeugdraad ook vragen kan mee nemen naar het gemeentebestuur toe. 
 
�NFO: Carrie Verelst, schepen van Jeugd (0495 68 06 94), carrieverelst@gmail.com 
 
 

7. Doe je zeg 
 

- Verschillende aanwezigen nodigen iedereen uit op hun aankomende activiteiten: 
o 23/10: Pako Eens een Ander (fuif Chiro Pako) 
o 25/10: Spaghettifeest Chiro Pako 
o 01/11: Pannenkoekenbak Chiro Gust 
o 06+07+08/11: Mosselfeesten Scouts & Gidsen + Akabe Tinamoe 
o 13/11: Das Aspifest (fuif Chiro Bevel) 
o 14/11: Restaurantdag Chiro Elckerlyc 
o 20/11: Chiroquiz Chiro Bevel 
o 09/01: kerstboomverbranding Chiro Bevel + Chiro Gust 
o 10/01: kerstboomverbranding Chiro Pako 
o 06/02: Moe, ik zen ni Zat-fuif (fuif Chiro Elckerlyc) 
o 21/02: Pastadag Chiro Jong Leven 
o 25/03: Ge zijt Zelf een Fuif (fuif Chiro Jong Leven) 
o 08/04: Veige Na Pasen (fuif Chiro Gust) 
o Elke maand: jincafé van de scouts (data op te vragen) 

 
Andere data mogen steeds nog doorgegeven worden. 
 

- Jeugdconsulent Gunther Melis heeft nog enkele nieuwtjes: 
 

o Een aantal subsidies van het jeugdwerk zijn al berekend en worden kortelings 
uitbetaald. Er wordt een overzicht gegeven van de jaar- en kampsubsidies en 
de subsidies jeugdkampvervoer: 
 



 Jaarsubsidies Kampsubsidies Jeugdkampvervoer 

Akabe Tinamoe € 544,90 € 787,55 € 660 

Chiro Bevel € 781,37 € 1.370,12 € 640 

Chiro Elckerlyc € 462,65 € 690,46 € 540 

Chiro Gust € 411,25 € 636,51 € 520 

Chiro Jong Leven € 359,84 € 679,67 € 520 

Chiro Nele € 570,61 € 744,40 € 500 

Chiro Pako-Jo € 601,45 € 733,61 € 750 

Chiro Pako-Me € 591,17 € 906,22 € 750 

Scouts Sparrijders € 354,70 € 582,57 € 750 

Gidsen Harlekijn € 349,56 € 485,48 € 660 

Kroenkel vzw € 822,50 € 183,40 € 750 

 
o De voorbije zomer dook er vals geld op tijdens enkele evenementen. De fuifbox 

werd daarom uitgebreid met een detector voor vals geld. 
 

o Alle jeugdwerkinitiatieven worden nogmaals bedankt voor hun medewerking 
aan Jour Tibour, het gratis muziekfestival. Enkel dankzij deze hulp is het 
festival mogelijk. De verenigingen kregen een bedrag, evenredig met het 
aantal shiften, uitbetaald op hun rekening: 
 

Chiro Gust (250 euro), Kroenkel vzw (550 euro), Chiro Bevel (400 euro), 
Chiro Nele (125 euro), Chiro Jong Leven (650 euro), Chiro Elckerlyc (800 euro), 
Chiro Pako-Jo (125 euro), Chiro Pako-Me (275 euro) en 
Scouts & Gidsen + Akabe Tinamoe (525 euro) 
 

o Op vrijdag 23 oktober 2015 om 20 uur organiseert de jeugdafdeling van Nijlen 
voor Hodora een infoavond voor geïnteresseerde jongeren die mee naar 
Roemenië willen als leiding tijdens de zomervakantie. De infoavond gaat door 
in de vergaderzaal naast jeugdhuis Kroenkel (ingang langs jeugdhuis). 
 

o De Vlaamse Regering bezorgt ons een stapeltje bierviltjes waarop ze de 
strategische doelstellingen van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 
geplaatst heeft. 

 

o Op woensdag 9 december 2015 vindt Trip Lokaal plaats in Antwerpen. De 
avond start om 18 uur met een hapje. Daarna kan je een workshop volgen. Er 
is een erg interessant aanbod voor jeugdwerkers en jeugdraadsleden. De avond 
is gedaan om 21 uur, met een afsluitende receptie. We gaan vanuit de 
jeugdraad met een delegatie naar daar. Info en programma op 
www.triplokaal.be. Inschrijven via de jeugdconsulent zodat we onze 
inschrijvingen kunnen groeperen. Een aanrader om mee naar toe te gaan! 

 
 

8. Volgende jeugdraad 
 

We zien elkaar terug op woensdag 25 november 2015 om 19 uur in jeugdhuis Kroenkel. 
 
 

Nijlen, 30 oktober 2015 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 


