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Ondervoorzitter Michiel Bosmans heet iedereen welkom en start devergadering.

1. Goedkeuring verslag 8 februari 202í

Het verslag van de JRvan 8 februari '2í wordtgoedgekeurd doordeJR na aanpassing van KobeVos

naar Kobe Bot, en ook de vertegenwoordigers van JH Floere Bloes.

Bieke vult aan dat op vraag van enkele studenten en gezien de nog steeds heel erg strenge

coronamaatregelen er opnieuw een 'silent place'wordt ingericht voorde Rotselaarse studenten. Dit

van donderdag 1 april t.e.m. zondag 18 april2O21.

2. Advies: subsidies jeugd 2020 + beslissing proiêctsubsidies 2020

Bieke overloopt de verdeling van de jeugdsubsidies 2020. Alle verenigingen zijn akkoord om de

projectsubsidies van 2020 gllijkte verdelen onder JH Floere Bloes en JH Mena. Hieraan vast hangt

natuurlijk nog steeds dat van zodra het kan met de coronamaatregelen, zij beiden een gratis vat

geven voorde jeugdraad, als bedanking voordeze mooiegeste.

JH Floere Bloes merkt bij de subsidieverdeling op dat er iets is misgegaan met de berekening van de

lokalensubsidies. Het voorschotfactuurvoor de vemieuwing van het dak is niet meegerekend ' Ïjdens

de vergadering wordt dit opgelost waardoordit factuuralsnog in rekening kan worden genomen'

De jeugdraad geeft een positief advies over de subsidieverdeling jeugd 2020.

3. Quarantaineklap. evaluatie

Chiro Werchter heeft devoetballer, Amo en zijn mama gecontacteerd maar geen reactie gekregen. De

motivatie valt wat weg omdat we maar weinig respons krijgen van jongeren. Ook krijgen onze

vrijwilligers het drukker en vinden niet de energie om hier nog veel tijd in te steken. Waarom werkt het

niet? De jeugdraad schat in dat de drempel toch nog te hoog is, ze kunnen zich inbeelden dat het heel

moeilijk is voor jongeren om leeftijdsgenoten aan te spreken over hun 'problemen'. We zetten dit

project even on hold.

4. Varia

Emma Smets: lk stel me de laatste tijd vragen over waarom we in Rotselaar geen aanbod hebben

binnen onze jwi's voorkinderen en jongeren met een beperking. Binnen scouts Heikant is er

gesproken over.de mogelijkheid om eeí' AKABE-tak op te starten in Rotselaar. We weten van de raad

uan'p"rson"n met een handicap dat er minstens 28 kinderen en jongeren in Rotselaar wonen met een

beperking en die deelnemen aan een ander aanbod vanuit deze raad, JODA. Scouts Heikant heeft



voldoende ruimte en een hele grote leidingsploeg. Emma gaat haar bedenkingen meegeven op een
volgende groepsraad van scouts Heikant. Ze komt met haar bedenking naar de jeugdraad om te
toetsen hoe andere jwi's hier tegenover staan. Michiel geeft aan dat het niet 

"enuordig 
is om te

werken met deze doelgroep. Je hebt hiervoorecht wel ervaren begeleiders nodig metiroldoende
kennis. Emma beaamt dit. Er moet rustig gestart worden, in constant overleg met de jongeren en hun
ouders. Ook huisbezoeken horen hierbij. Laura Olbrechts is ergotherapeut in opleiding en dus heel
geihteresseerd. Dries vult aan dat er in elke groep wel kinderen zijn met (een vorm van) autisme of
een gedragsstoomis. Het gebeurt wel vaker dat deze kinderen heel moeilijk f unctioneren in de groep.
Het zou o.a. voor hen misschien wel beter zijn om in zulke tak te kunnen meespelen. Er wordt
geopperd om 'Vereniging-overschrijdend' te denken en in de toekomst misschien te werken. Scouts
Heikant heeft wellicht de beste inf rastructuur voor dergelijke werking.

Er moet nog veel gedacht en onderzocht worden. ïne Leers geeft zich op om samen met Emma aan
de slag te gaan' Laura wil graag op de hoogte gehouden worden. Dries geeft aan om ook eens bij
Sportief te luisteren, zij organiseren al G-voetbal. Wannes sluit aan met áe boodschap om contact op
te nemen bij de adviesraad voorpersonen met een handicap. Bieke verwijst naar Jeugdwerk voor
Allen, het toekomstige'Komm-af '.

Laoa2022:
- de jeugdraad heeft bij de agenda ook de brief van zusterstand Bad Gandersheim gekregen, en
bijhorende aankondiging van Laga '22. De groep die 3 jaar geleden is mee geweest, is alvast
enthousiast om ook de volgende editie deel te nemen.

Bieke: de wetgeving voor het uitgeven van f iscale attesten is gewijzigd. Vanaf het inkomstenjaa r 2020
kunnen f iscale attesten worden toegevoegd aan de belastingsaangifle vooropvang van kinderen tot
14 iaar. Het is dus belangrijk datdeleugd-bewegingen dit jaai deÍiscaleattesten dus ookvoor
kinderen van 12 tot 14 jaar afgeeft!

Bemd: op devorigevergadering van onze gouw van descouts gaven degroepen uit Leuven aan dat
de Stad daar hun kampvervoer regelt. Zijzoeken één Íirmauoor"i hun verenigingen om hun tenten
en materiaal te vervoeren naar de kampplaatsen. De Stad neemt ook een groot deel van deze
rekening op hun. Bieke geeft aan dat dit ook vroeger in Rotselaar zo ging. Echter is bij de vemieuwing
van het jeugdsubsidiereglement in 2015 beslist om het bedrag voozien voor kampvervoer mee op te
nemen in de werkingssubsidies. Hoof dreden om dit te doen is omdat verschillende jeugdbewegingen
'via via'goedkoop kampvervoer konden regelen. Vandaag blijkt dat dit nog steeds het leval is.

Nele: nogmaals bedankt aan alle verenigingen om je werking alweer aan te passen aan de
maatregelen. lk blijf me veóazen over hoe goed jullie het doenl

StUn: voor onze soepverkoop krijgen we verschillende regels vanuit de gemeente en vanuit de
provincie. Volgens de gouvemeur mogen we de soep wel maken in onze keuken, van de gemeente
mag dit niet. Bieke reageert: het klopt dat het gouverneursbesluit zegt dat je altijd beroep moet doen
op een prof essionele cateraar voor take-away. Echter heeft hij op ROB iets anders gezegd. Als
gemeente kunnen we helaas enkel terugvallen op het gouvemeursbesluit. Zolangdit niet wordt
aangepast blijven de huidige maatregelen gelden.

Laura: mag je als particulier gewoon een kampje organiseren in de paasvakantie? Bieke geeft aan dat
dit kan, maar dat het toch aangeraden is om alles op voorhand goed voorte bereiden, niet in het minst
met voldoende vezekeringen. Je wil niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden bij een ongeval...

Ondervooaitter Michiel Bosmans bedankt iedereen voorzijn aanwezigheid en aandacht en sluit de
vergadering af.

verslag opgemaakt door Bieke Nackaerts, goed te keuren op de volgende AV


