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JEUGDRAAD – VRIJDAG 20 MEI 2016 
 

 
Aanwezig: 
 

voor Chiro Bevel: Alexandra Peeters; 
voor Akabe Tinamoe: Charlotte Corthals; 
voor Chiro Gust: Ward De Lens en Karel Maeyens; 
voor Chiro Elckerlyc: Sofie Jacobs en Jill Rymen; 
voor Speelplein Boemerang: Julie Van Roey; 
voor Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn: Danish Gorris en Niels Schoeters; 
voor Chiro Jong Leven: Senne Janssens en Simen Thys; 
voor Chiro Pako-Me: Anke Jacobs; 
voor Chiro Pako-Jo: Alec Van de Velde; 
 
Nele De Cnaep (voorzitter jeugdraad), Carrie Verelst (schepen van Jeugd), Michiel Elst 
(onafhankelijke) en Gunther Melis (jeugdconsulent). 
 
Verontschuldigd: 
 

Niemke Ketele (Chiro Bevel), Jonas Verwimp (Chiro Bevel), Julie Jerez (Chiro Pako-Me), Eline Gils 
(Chiro Nele), Lieselotte Ceulemans (Chiro Nele) en Marijke De Beuckeleer (Chirogewest Pallieter). 
 
 
Voorafgaand aan de jeugdraad werd een barbecue gehouden, om het werkjaar 2015-2016 af 
te sluiten en om de vrijwillige jeugdraadsleden ook te danken voor hun inzet en engagement. 
 
 
1. Verslag jeugdraad – 25 maart 2016 
 

Het verslag van de vorige jeugdraad, op 25 maart 2016, wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Nieuwe voorzitters 
 

Huidig voorzitter, Nele De Cnaep, heeft na drie jaren voorzitterschap, besloten om te stoppen 
met de jeugdraad. Ze werd uitgebreid bedankt en in de bloemetjes gezet voor haar inzet. 
 
Tevens dienden zich twee nieuwe kandidaten aan, die in een duo-baan het voorzitterschap 
van de jeugdraad op zich willen nemen. 



Alexandra Peeters en Julie Van Roey, beiden uit Bevel, stelden zich kandidaat en de voltallige 
jeugdraad schaart zich ander hun kandidatuur. Proficiat aan beiden. 
 
Alexandra zal inhoudelijk meer op jeugdwerkbeleid toespitsen en Julie meer op het 
jeugdbeleid. Samen willen ze er mee voor gaan en zullen vanaf september aan de slag gaan. 
 
�NFO: Gunther Melis, jeugdconsulent (03 410 03 76) | www.jeugdnijlen.be | jeugddienst@nijlen.be 
 
 

3. Evaluatie werkjaar 2015-2016 – begeleiding door Karuur-VVJ 
 

Om het werkjaar te evalueren hebben we beroep gedaan op een medewerker van de 
Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en Karuur (ondersteuning voor jeugdraden). 
Aan de hand van enkele methodieken hebben we besproken wat we belangrijk vinden, waar 
we willen aan werken, wat we liever anders zien. VVJ zorgt voor een samenvatting en zal 
deze aan de jeugddienst bezorgen. De jeugdconsulent verspreidt deze dan verder aan de 
jeugdraadsleden. 
 
 

4. Vooruitblik nieuw werkjaar 
 

De Avond van het Jeugdwerk 2016 zal plaatsvinden op vrijdag 7 oktober 2016. Meer info volgt 
later. De aanwezige jeugdraadsleden vinden iets in thema gala of zo wel leuk, er mag zeker 
terug eten bij, eventueel iets à la Radio Modern? 
 
Tijdens de komende zomervakantie, op woensdag 10 augustus 2016, is er een culturele 
uitstap gepland, naar de voorstelling ‘Amaluna’ van Cirque du Soleil. De helft van de tickets is 
al verkocht. Meer info op www.jeugdnijlen.be. We hebben best wel goede zitplaatsen. Voor 
het komende werkjaar mag er nog eens iets totaal anders gekozen worden. 
 
Naar ideetjes voor workshops noteren we volgende onderwerpen: 
 

� leiding motiveren/gemotiveerd houden 
� hoe omgaan met jongeren met een beperking + voorstelling van Akabe-werking 
� alcoholgebruik in de jeugdbeweging (alcohol en leden – drankbeleid – leiding en 

alcohol) 
� communicatie met ouders en hoe best communiceren als jeugdwerk 

 
De andere plannen zullen gemaakt worden na het verder bekijken van de evaluatie. 
 
 

5. Nieuws uit de gemeente 
 

Schepen van Jeugd, Carrie Verelst, geeft mee dat het bestaande speelterrein aan sporthal 
De Putting uitgebreid zal worden met een aantal toestellen die specifiek voor kinderen met 
een beperking (bijvoorbeeld rolstoelgebruikers) bedoeld zijn. Het is het opzet om dit in het 
najaar gerealiseerd te krijgen. Er is voor deze locatie gekozen omdat er o.a. een toilet voor 
rolstoelgebruikers aanwezig is in de sporthal die zeer ruime openingsuren heeft en een 
parking die vlakbij is (zodat ouders van een kind met rolstoel dichtbij kunnen parkeren). 
 
�NFO: Carrie Verelst, schepen van Jeugd (0495 68 06 94), carrieverelst@gmail.com 
 
 

6. Doe je zeg 
 

- Voorzitter Nele De Cnaep dankt iedereen nog eens voor de fijne samenwerking de 
afgelopen jaren en wenst de jeugdraad verder alle succes toe. 
 

- Chiro Jong Leven opent op zondag 12 juni 2016 het nieuwe heem, het ‘Sonneheem’ 
genaamd (verwijzend maar mede-oprichter oud-pastoor Tjeu Sonnemans). Iedereen is 
welkom vanaf 14.30 uur op de babyborrel. 
 



- Er wordt promotie gemaakt voor enkele aankomende activiteiten: 18/06: carwash 
Akabe Tinamoe, 24+25+26+27/06: Broechemsesteenweg Kermis Scouts Nijlen, 24/06: 
Zomerbar Chiro Gust (kerels), 27+28+29/08: Heemfeesten Chiro Gust, 2+3+4/09: 
Heemfeesten Chiro Jong Leven (nieuwe datum!). 
 

- Jeugdconsulent Gunther Melis geeft mee dat we voor Jour Tibour op zondag 
7 augustus 2016 opnieuw rekenen op het jeugdwerk voor het meewerken aan tal van 
shiften (toog, parking, toiletten, …). Het jeugdwerk krijgt hiervoor een vergoeding en 
enkel mits de hulp van de jeugdverenigingen kunnen we Jour Tibour blijven 
organiseren. De jeugdraadsleden en hoofdverantwoordelijken krijgen eind mei, begin 
juni meer info in hun mailbox. 

 
 

7. Einde werkjaar 
 

De jeugdraad komt terug samen in het najaar, wellicht in oktober. De precieze data worden 
nog wel gecommuniceerd. 
 
 

Nijlen, 7 juni 2016 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 


