Jeugdraad 12 oktober 2020
Aanwezig: Els (schepen van jeugd), Manon (ondervoorzitter), Eline, Bjoke,
Mit en Emelie (Gidsen van Boechout), Vincent en Michiel (Scouts Vremde),
Saar en Niels (Ja!Wadden), Seppe, Maud en Lora (Boechoutse), Lisa en
Nestor (KSA), Lotte
Verontschuldigd: Eve (voorzitter)

1.

Verwelkoming
Lieselotte is in bevallingsverlof tot december. Vanaf januari is zij terug. Haar taken worden
nu overgenomen door de rest van de vrijetijdsdienst.

2.

Kandidaturen jeugdraad
Eve, Manon en Saar werden door handopsteking gestemd tot respectievelijk voorzitter,
ondervoorzitter en secretaris.

3.

Gebruikersreglement gemeentelijke infrastructuur
Het gebruikersreglement van de gemeentelijke infrastructuur wordt vernieuwd.
Aanpassingen worden in de bijlage in geel weergegeven. De belangrijkste veranderingen
voor de jeugdverenigingen worden hieronder weergegeven:
 De minimumleeftijd om een zaal te huren wordt 18 jaar. Je kan enkel voor je eigen
vereniging reserveren en niet voor derden.
 In de prijs zit een basisaanbod technische en praktische ondersteuning inbegrepen.
Bij extra interventies die vermeden hadden kunnen worden, wordt een extra toeslag
verrekend.
 Nieuwe tarieven De Sneppe (categorie A)
o Fuiven en feesten: 350 euro
o Andere (socioculturele) activiteiten: 150 euro
o BTW niet inbegrepen
 Reserveringen kunnen tot 30 dagen op voorhand worden geannuleerd of gewijzigd.
o Wanneer je niet komt opdagen zonder geldige reden wordt een C-tarief
aangerekend.

Bedenkingen en opmerkingen kunnen tot 16 oktober worden doorgestuurd. Opmerkingen
gegeven tijdens de vergadering:




Michiel: Wat zijn de prijzen om buitenruimtes van Sneppenbos (zoals de parking) te
gebruiken?
o Hiervoor kan je met Sneppenbos zelf afspraken maken.
Seppe: Het zou handig zijn om een overzicht te hebben hoeveel volk er in alle zalen
binnen mag onder de huidige coronaregels.

4.

Sint








5.

Zaterdag 21 november zal een aangepaste show worden georganiseerd in 3 groepen
(10u, 13u en 15u).
Per show kunnen ongeveer 100 mensen worden toegelaten (maximum 2 volwassen met
kinderen vanaf 2 jaar).
Er wordt handgel voorzien en masker zijn verplicht vanaf 12 jaar.
Verschillen met vorige jaren: de huifkaraankomst, foto’s op de schoot van de sint,
handjes schudden, dansen en drankvoorziening tijdens de show is niet mogelijk.
Je mag met je jeugbeweging langskomen maar reserveren is verplicht.
Er is geen jeugdbeweging nodig om te helpen.
Zwarte piet of roetveeg-piet?
o Advies jeugdraad:
 Ga voor roetpieten.
 Zwarte pieten zijn niet meer van deze tijd
 Het is een kinderfeest waar iedereen zich goed bij moet voelen.
 Ook op tv worden roetpieten getoond en dit zijn in de leefwereld van
de kinderen de ‘echte’ pieten.
 Dit klopt volledig met het verhaal van de schoorsteen.
 Ook een krullenpruik is niet nodig.
 Algemeen: Neem een voorbeeld aan de pieten op tv/in Antwerpen.
o We moeten met een roetpiet wel opletten dat de kinderen geen pieten herkennen.
Daarom wordt er meer buiten de gemeente en buiten het normale circuit van de
jeugdbewegingen gezocht.
o Vraag Mit: Moeten verenigingen de beslissing van de gemeente volgen?
 Het zou ideaal zijn als het overal hetzelfde gebeurt.

Hoe gaan wij om met tradities zoals dopen,
totemisatie, overgang,...? (Sanda Dia)




Bij Scouts Gidsen Vlaanderen komen veel vragen en mails van ouders en oudleden
binnen.
o Onze verenigingen merken hier weinig van.
De Boechoutse heeft wel uitgebreid nagedacht over hun doop. Deze wordt uitgesteld
naar volgend semester en er werd een charter opgesteld.
o Er wordt gesuggereerd dit te laten nalezen door de gemeente.
Voorstel Els: We kunnen binnen de jeugdraad een charter opstellen waar alle
verenigingen achter staan.
o Reacties:
 Dit is een sterker signaal dan alleen met je vereniging een charter op te
stellen
 De Scouts en de Gidsen moeten zich al aan heel veel regels houden van
Scouts Gidsen Vlaanderen. Een extra charter met de gemeente is dan
ook niet noodzakelijk nodig.
 Het lijkt moeilijk om een overkoepelend charter op te stellen omdat alle
verenigingen zo anders zijn.
 De kans bestaat dat zo’n charter leden net onnodig angst aanjaagt of dat
zo’n charter tegen ons gebruikt kan worden als dit niet zorgvuldig wordt
geformuleerd.
o Conclusie: Er wordt geen charter opgesteld maar er wordt wel gevraagd aan alle
verenigingen om het onderwerp te bespreken binnen hun groep.

6.

Corona






7.

Vanaf woensdag gaan alle jeugdbewegingen naar code oranje.
o De specifieke regels kunnen worden geraadpleegd op de website van de
Ambrassade. https://ambrassade.be/nl
o Het grootste verschil: Voor activiteiten binnen met +12 jarigen tellen groepen
max 20 leden en zijn mondmaskers verplicht.
Ervaringen verenigingen
o Over het algemeen houden mensen zich goed aan de regels en blijven ze thuis bij
ziekte/quarantaine.
o Het weer zal alleen slechter en kouder worden. Niet iedereen heeft alle
faciliteiten om binnen te zitten in groepen met max 20 leden.
 Vraag van de jeugdraad: kan de infrastructuur van de gemeente
gebruikt worden onder een speciaal tarief om bij slecht weer de
activiteiten toch te laten doorgaan?
 Bij sportverenigingen gebeurt dit al.
 Er zal flexibiliteit in dagen en uren nodig zijn.
o De Boechoutse heeft het momenteel moeilijk aangezien zij allemaal 18+ zijn. Ze
organiseren momenteel geen activiteiten.
Vraag KSA: is het momenteel mogelijk te overnachten in het speelbos?
o Stel je vragen aan de vrijetijdsdienst.

Kinderfluisteraar



8.

Dit najaar wordt een cursus georganiseerd om talenten te leren herkennen bij kinderen.
o 3 cursusdagen: 22/10, 19/11 en 17/12 (09:30 – 16:30)
Per vereniging mogen 2 mensen deze cursus gratis volgen van de gemeente.

Dag van de jeugdbeweging



9.

Deze dag gaat 23 oktober door. Een evenement zoals vorig jaar is niet mogelijk door de
huidige coronamaatregelen.
Alternatief voorstel: De gemeente levert pannenkoeken (in pakjes om op te warmen) aan
de vereniging om op de dag zelf of op de eerstvolgende vergadering te geven aan de
leden.

Ditjes en datjes vanuit de gemeente



10.

Nieuw skatepark
o 16 november (20u) is er een eerste brainstormvergadering. Alle leeftijden zijn
welkom.
De seniorenraad organiseert ook dit jaar de 80+ actie. Hierbij gaan vrijwilligers rond bij
alle 80+’ers van de gemeente voor een babbel en met een cadeautje (vanop afstand).
o Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers. Bij interesse:
erna.vanwesenbeeck@boechout.be
o De actie vindt plaats gedurende de eerste week van december. Je kan zelf kiezen
wanneer en bij hoeveel mensen je wil langsgaan.

Ditjes en datjes vanuit de jeugdraad



22 november: verkoop ontbijtmanden door Gidsen Boechout.
o Afhaal en levering mogelijk
Ja!Wadden is ingetrokken in hun nieuwe lokaal in het George van Raemdonckpark





De Boechoutse gaat dit jaar opnieuw op skireis. Deze is volledig volzet.
De 16+ groep van de KSA doet klusjes om geld te verdienen voor hun buitenlands kamp.
Is deur aan deur verkoop toegelaten met de huidige coronamaatregelen?
o Normaal niet.

De volgende jeugdraad vindt plaats op 9 november in de
Foyer van Theater Vooruit om 20u

