VERSLAG

19 februari 2008

JEUGDRAAD MAASEIK

20u00
Chirolokalen Opoeteren

Aanwezig: Tom Vranken (Chiro Neeroeteren), Tom Vranken (Chiro Opoeteren),
Jorg Stijven (Chiro Opoeteren), Marieke Didden (Chiro Opoeteren), Arne
Schepers (Scouts), Frank Deckers (Scouts), Sepp Tilkens (JH De Kick),
Maarten Lemmens (JH De Kick), Katrien Conings (Chiro Opoeteren).

1.

Formuleren van adviezen

Kadervorming
De Jeugdraad geeft een positief advies op de aanvraag van An Telen en kent
An een tussenkomst toe van 34,00 euro voor het volgen van de cursus
“Instructor deel II”.
Chiro Jomensa Opoeteren doet een aanvraag tot het bekomen van een toelage
voor het volgen van de “Inleidingscursus 2007-2008” én de cursus
“SB Limburg”. De Jeugdraad Maaseik geeft positief advies op beide aanvragen
en kent Chiro Opoeteren en tussenkomst toe van 157,50 euro.
Projecttoelagen
Jeugdhuis De Kick doet een aanvraag tot het ontvangen van projecttoelagen
voor het project “Krautkick”. De Jeugdraad geeft positief advies op deze
projectaanvraag.
Erkenning
Animo Maaseik, een jeugdafdeling van de S.P.A, doet een aanvraag om als
jeugdwerkinitiatief erkend te worden in Maaseik. Een erkenning als
jeugdvereniging houdt in dat zij hiermee ook in aanmerking komen om
toelagen of werkingssubsidies te vragen als erkend jeugdwerkinitiatief.
De Jeugdraad wil deze aanvraag nog in beraad houden en zal een definitieve
beslissing nemen zodra de vernieuwde stedelijke reglementen door de
Jeugdraad goedgekeurd worden. Christel zal de aanvragers hiervan op de
hoogte brengen.

2.

Overlopen van de stedelijke reglementen

De voorstellen, bemerkingen en ideeën die aan bod kwamen tijdens de
vergadering van 15 januari werden verwerkt in de bestaande stedelijke
reglementen. In bijlage vinden jullie hiervan een overzicht, samen met de
bijhorende aanvraagformulieren.
De belangrijkste voorstellen tot wijziging zijn:
Hoofdstuk
Betrokken reglement
Wijziging in:
Hoofdstuk 1
Reglement ter erkenning van jeugdwerkinitiatieven
Artikel 1
Hoofdstuk 2
Reglement ter betoelaging erkende initiatieven
Artikel 6
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Hoofdstuk 3
Reglement ter betoelaging van projecten
Geen wijziging
Hoofdstuk 4
Reglement tot het bekomen van een toelage voor
Artikel 30
het volgen van kadervorming
Artikel 31
Artikel 33

Alle leden krijgen de
Eventuele opmerkingen
De goedkeuring van de
worden op de volgende

kans om bijgevoegde reglementen na te lezen.
kunnen jullie alsnog aan de jeugddienst doorgeven.
vernieuwde stedelijke reglementen zal geagendeerd
vergadering van de Jeugdraad Maaseik.

De subsidiereglementen betreffende nieuwe subsidies zoals drukwerk,
renovatiekosten of herstellingswerken, vervoer van personen, … zullen later
besproken worden. Begin mei zal de jeugddienst deelnemen aan een vorming
betreffende “subsidiëring van het jeugdwerk”. De bedoeling hiervan is om
een beter zicht te krijgen op de wijze van subsidiëring binnen andere
gemeenten. Ook zullen hier de mogelijkheden onderzocht worden om de
stedelijke subsidieaanvragen van de diverse diensten (cultuur, sport,
jeugd,…) op mekaar af te stemmen.

3.

Ideeënavond Afrit Noord- Zuid

Afrit Noord- Zuid is een werelds evenement dat in 2006 en 2007 plaatsvond
in Cultuurcentrum Achterolmen. Naast een wereldmarkt en wereldcafé kon de
bezoeker ook deelnemen aan workshops of optredens bijwonen. In 2007 stond
het thema “Tibet” centraal. De editie 2008 is gepland in het laatste
weekend van november.
Om van Afrit Noord- Zuid nog een groter feest te maken, willen we beroep
doen op een brede groep mensen. We denken daarbij onder meer aan scholen,
jeugdverenigingen, socio- culturele verenigingen, enz. Het nood- zuidthema
gaat trouwens niet enkel een kleine groep overtuigden aan, ieder van ons
wordt er in zijn of haar leven mee geconfronteerd!
Om zoveel mogelijk ideeën voor de editie 2008 te verzamelen, wordt een
ideeënavond georganiseerd. Deze vindt plaats op donderdag 28 februari 2008
om 20u00 in het Cultureel Centrum Neeroeteren. Iedereen is welkom en
inschrijven is niet nodig!
Om meer te weten te komen over Noord- Zuid in Maaseik, klik dan op
www.maaseiknoordzuid.be

4.

Varia
-

De jeugddienst zal opnieuw een EHBO cursus organiseren. Deze zal
vermoedelijk in april plaatsvinden. Tot op heden hebben wij nog geen
definitieve bevestiging ontvangen. We houden jullie op de hoogte!

-

Het stadsbestuur biedt geen financiële tegemoetkoming in de
organisatie van de 18-jarigen fuiven. Wel kunnen organisatoren
contact opnemen met Koen Albregts (koen.albregts@maaseik.be)die de
organisatie op weg helpt met onder andere vergunningen, aanvragen,
enz. Zowel in Opoeteren als Neeroeteren kampen de organisatoren met
een gebrek aan een geschikte locatie voor de organisatie van de 18jarigen fuif. Daarom heeft het College van Burgemeester en Schepenen
beslist dat de jongeren, één keer per jaar, gebruik mogen maken van
ontmoetingshuis De Riet in Opoeteren en het Cultureel Centrum van
Neeroeteren voor de organisatie van een 18-jarigen fuif.

-

Stand van zaken betreffende de jongerenontmoetingsplaats in
Opoeteren. De startdatum was gepland in januari, maar wegens een
drukke periode bij de Chiro is alles een beetje stilgevallen.
Er is nog geen nieuwe startdatum afgesproken.

De volgende vergadering van de Jeugdraad zal plaatsvinden op
dinsdag 18 maart 2008 om 20u00 in jeugdcentrum Fuego.

