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Aanwezigen: Jens Tack (chirojongens), Marieke Bossuyt en Nele Decoster (chiromeisjes), 
Vadim Lapere en William Dewitte (Jeugdhuis Krak), Philippe Demuynck, Lies Depraetere, 
Fien Deconinck (Dagelijks Bestuur), Koen Byls (waarnemer CD&V), Tom Beunens (schepen) 
en Kristl Lambert (dienst Jeugd & Cultuur). 
 
Verontschuldigingen: Nancy Vandenbrouck (Dienst Jeugd & Cultuur), Joachim Wannyn 
(jeugdhuis Krak), pluswerking. 
 
1. Welkom 

Warm onthaal bij de chirojongens met Hasseltse koffie en warme chocolademelk.  
 

2. Kennismaking met diensthoofd Kristl Lambert en schepen Tom Beunens 
 
3. Brandveiligheid 

 
Als investering binnen de prioriteit brandveiligheid werden er nieuwe 
brandblusapparaten besteld voor Jeugdhuis Krak (2), pluswerking (2), chirojongens (2) 
en chiromeisjes (4). De levering van de apparaten voor de chiro is voorzien in juni 
2013.  
 
De investering van chiromeisjes in 2011 wordt niet terugbetaald. 
 
Het is belangrijk dat de verenigingen de factuur eerst zelf betalen. Nadien wordt het 
bedrag terugbetaald door de gemeente.  

 
4. Bouwaanvraag en projectaanvraag chirojongens en –meisjes 

 
De bouwaanvragen van chirojongens en –meisjes worden, ter advies, voorgelegd aan 
de AV. Beide aanvragen zijn tijdig ingediend en de voorgestelde bedragen zijn ok.  
 
De projectaanvraag voor het groepsfeest van de chirojongens en meisjes wordt ook, 
ter advies, voorgelegd.  
 
Een kopie van alle aanvragen wordt maandag aanstaande aan de AV overgemaakt. 
Er wordt eveneens een kopie van het subsidiereglement verstuurd.  

 
5. Evaluatie De Sven 
 

Het was een leuke en geslaagde namiddag! De activiteit was origineel! 
Jammer dat het sneeuwde, zo was er vermoedelijk wat minder opkomst dan verwacht.  
Er waren 60 à 70 aanwezigen. 
 
Reeds van bij het begin wordt deze activiteit in januari gepland om leidingtekort op te 
vangen. De chiromeisjes stellen de vraag of dergelijke activiteit in de toekomst niet op 
een ander moment kan, zodat de leiding de activiteit ook kan bijwonen. 

 
6. Huishoudelijk reglement jeugdraad 
 

De gemeente telt 9 adviesraden, deze raden hadden elk minstens één reglement wat zorgde 

voor een wirwar van reglementen. De bedoeling is om te vereenvoudigen en te komen tot één 

basisdocument voor alle adviesraden. Uiteraard wordt er daarnaast nog rekening gehouden met 

de specifieke kenmerken van elke raad op zich. Bij de opstelling van het reglement waren er 3 

uitgangspunten: vereenvoudigen, transparanter maken en de participatie verhogen. 



Het reglement wil zoveel mogelijk open laten om door de raden zelf te laten invullen. Wat niet 

letterlijk in het reglement wordt opgenomen, laat dus de openheid aan de raad zelf om te 

bepalen of men dit wel of niet doet. De achterliggende bedoeling is dus om de raad meer vrijheid 

en ruimte te geven. 

 

Het volledige reglement werd besproken. De definitieve versie wordt maandag, ter advies,  

aanstaande naar alle leden verzonden.  

 
7. Verantwoordingsnota 2012 
 

De verantwoordingsnota 2012 wordt pas op de volgende AV voorgelegd. We willen 
vooraf de tijd nemen om, samen met de schepen, na te gaan of er wijzigingen of 
correcties aan doelstellingen moeten worden aangebracht. Indien dit het geval is willen 
we deze alvast in de verantwoordingsnota vermelden en deze tijdig aan de 
gemeenteraad voorleggen.  
 
De subdoelstelling m.b.t. skate en BMX voorzieningen zal niet gerealiseerd kunnen 
worden zoals oorspronkelijk bedoeld was. Er wordt op zoek gegaan naar alternatieven 
en/of er volgt een gemotiveerde wijziging van deze doelstelling. 
 
De jeugdraad stelt voor om een voetbal/basketpleintje te voorzien. Bij voorkeur niet in 
de buurt van de sporthal. Bv. bij Spikkerelle, stationsbuurt,… 
 

8. Nieuws van de dienst Jeugd & Cultuur en Schepencollege 
 

 De dienst Jeugd & Cultuur vraagt de jeugdraad naar voorstellen voor een 
“theoretische” vorming in maart - april 2013: 

o Straffen en belonen, 
o Omgaan met moeilijke jongeren, 
o Omgaan met alcohol en drugs, 
o Omgaan met pesten, 
o Omgaan met kansengroepen. 

Voorstel data: 19 of 26 april 2013.  
 De dienst Jeugd & Cultuur ontving nog niet alle aanvragen tot toetreding AV 

jeugdraad. Deze van jeugdhuis Krak en pluswerking ontbreken nog. Vadim 
vraagt zich af of ze het document wel ontvangen hebben. Kristl gaat na of er 
iets is fout gelopen en zorgt dat jeugdhuis Krak een nieuw exemplaar krijgt.  

 Het CBS heeft alle jeugdverenigingen opnieuw erkend. 
 Het CBS is momenteel volop bezig met de voorbereidingen voor het 

meerjarenplan. 2013 is een overgangsjaar met een overgangsbegroting. Een 
aantal zaken zijn momenteel nog niet zo duidelijk en nemen soms wel al wat 
meer tijd in beslag. Het is alvast zeker dat er, met het huidige bestuur, wordt 
gekozen voor een evolutie en geen revolutie. Er wordt niet gesnoeid in de 
middelen voor de jeugdraad.  

 
9. Varia en activiteitenkalender 
 

 Morgen fuif in jeugdhuis Krak! 
 20/04 backdoor rock in jeugdhuis Krak – met een fantastische headliner (die nog 

eventjes geheim moet blijven ;-) 
 9/03 groepsfeest chiro! 
 Cash & Carry-verkoop voor jeugdbewegingen in PEUTIE op vrijdag 29 maart en 

zaterdag 30 maart. 
 Opendeurdagen BIM OUTDOOR op 15, 16 en 17 maart.  
 Mini-europa opent voor de laatste maal zijn deuren en sluit nadien voorgoed. 



 
 
 

Datum nieuwe AV: 29/03 om 20u30 bij de Chiromeisjes 


