
Jeugdraad Lier

Aarschotsesteenweg 1 - 2500 LIER

tel. 03 480 36 30

jeugdraad@lier.be

www.moevement.be

www.facebook.com/jeugdraadlier

       

 

 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 

   11/09/17 

vragen naar e-mail telefoon bijlage(n) 

Amber Staepels amber.staepels@lier.be 03 480 36 30  

 

Aanwezig: Rik Verwaest (schepen van Jeugd), Mathias Naenen (KLJ Lier-Noord), Emma van Soom 

(Volksdans), Charlotte Wiggeleer (Volksdans en Chiro Heilig-Hart), Katrijn Wuyts (Chiro Heilig Hart), 

Yannick Hermans (klj Lier-Zuid), Tom Sluyts, Joren de Voegt (KLJ Lier-Noord), Jolien van Nuffelen 

(Chiro Lutje), Arno Crick, Jarne Crick (Chiro Jochiko), Bram Sobry, Lore Ceulemans, Lore Blockx (KLJ 

Lier-Zuid), Douwe Van Bostraeten, Ruben Toback, Niels Panken (Chiro Sint-Gummarus), Jonas Siebens 

(FOS), Jonas Dillen (FOS en Speelmicroob), Dominick Braeckmans, Tyra van Laere, Niels van Asch 

(Chiro Lips), Pauline Hendrickx, Dries Ballyn, Louise van Roy (KSA), Alix Hoefkens (voorzitter), Greet 

van Houtven en Amber Staepels (Team Jeugd). 

Verslag 

1. Wie is wie? speeddate (dilemma: onmogelijk te beantwoorden vragen, maar je móét kiezen) 

2. Nieuws vanuit Team jeugd 

� Zwerfvuilproject 

Jeugdverenigingen die zwerfvuil langs straten en bermen willen opruimen, kunnen 

hiervoor subsidies krijgen (50 euro per schoongemaakte kilometer). Om in aanmerking 

te komen voor de subsidie dien je eerst een online aanvraag in via: 

http://www.moevement.be/zwerfvuilopruimactie. Indien je aanvraag goedgekeurd 

wordt, ontvang je alle nodige praktische informatie. 

� Calisthenics en BBQ  

Op de nieuwjaarsreceptie van de jeugdraad stelden enkele jongeren voor om een 

fitpark in Lier te plaatsen. De schepen en jeugddienst gingen hiermee verder en kijk, er 

staat ondertussen een gloednieuw park voor de deur van het jeugdcentrum dat deze 

zomer al zeer intensief gebruikt werd. Op de evenementen weide werd zoals gevraagd 

ook een publieke BBQ geplaatst. Bedankt voor jullie spetterend ideeën! En zoals je ziet: 

jullie inbreng is zeer belangrijk. Nieuwe ideeën zijn steeds welkom! 
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� Camera’s aan het jeugdcentrum  

De jeugddienst en het jeugdhuis stelden vast dat er soms problemen zijn rond het 

gebouw: vandalisme, diefstal van fietsen en rugzakken, drugs, … . Dat kan uiteraard 

niet getolereerd worden rond een jeugdcentrum. Het jeugdhuis onderzocht of er 

camera’s rond het gebouw geplaatst kunnen worden. De stad steunt dit idee. We 

hopen dat de plaatsing begin volgend jaar kan gebeuren. Er zullen zeer degelijke 

camera’s aangekocht worden zodat ook in het donker gezichten herkend kunnen 

worden. Op deze manier zal criminaliteit rond het jeugdcentrum niet langer ongestraft 

blijven. 

� Fuif op oudejaarsnacht  

De stad en het jeugdhuis willen dit jaar een mega oudjaarparty organiseren in het 

Moevement aangezien er vorige jaren op dat tijdstip weinig te beleven viel voor veel 

jongeren in Lier. Uiteraard is het niet altijd makkelijk om op deze avond tappers te 

vinden. Wil jij anderhalf uur komen tappen in ruil voor gratis inkom en 40 euro aan 

drankbonnekes?  

Ook KLJ-Lier Zuid organiseert dan een fuif, we denken niet dat deze 2 fuiven 

concurrentie voor elkaar vormen aangezien zij zich tot een verschillende doelgroep 

richten.  

� Aankomst van de sint op zaterdag 18 november  

Op het programma die middag: vanaf 13u30 animatie op de Mosdijk, om 14u 

aankomst van de Sint op het water, rond 15u zijn alle kinderen welkom in de sporthal 

van het KTA: hier kunnen ze deelnemen aan tal van spelletjes en/of een foto laten 

nemen met de Sint. Ook voor de verenigingen die op zaterdag normaal geen werking 

hebben, is het zeker de moeite om te bekijken of je dat weekend van dag kan wisselen 

zodat jullie met de jongste leden een bezoek kunnen komen brengen aan de Sint. 

� Stavaza Jeugdwelzijnswerk 

Een tijdje geleden kwam Ellen Vanassche (preventiemedewerker stad Lier) zich 

voorstellen op de jeugdraad. Ellen probeert ervoor te zorgen dat maatschappelijk 

kwetsbare jongeren beter aansluiting kunnen vinden bij bv jeugdverenigingen. Wie 

heeft interesse om dit verder met Ellen op te nemen? Bijvoorbeeld: 

• Ellen wil tijdens jullie vriendjesdag langskomen met enkele jongeren. 

• Ellen organiseert een activiteit (bv op een moeilijke periode als de leiding in de 

examens zit) voor een bepaald tak van jouw vereniging. 
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• … 

� Administratie  

• Geef je e-mailadres aan Amber door indien je de mails vd jeugdraad wil 

ontvangen. 

• Gelieve aan Amber de data door te geven van de eerstvolgende 

leidingsvergaderingen.  

• Subsidies: de werkingsubsidies dienen voor 10 oktober binnengebracht te 

worden. De overige subsidies voor 30 oktober. Meer info hierover volgt. Laat je 

financieel verantwoordelijke contact opnemen met Amber indien er nog vragen 

zijn.  

 

3. Activiteiten jeugdraad  

� Evaluatie desserten buffet  

Sinds vorig jaar starten we de jeugdraad een half uurtje vroeger. Vanaf 19u30 is 

iedereen welkom voor een lekker dessertje en een babbeltje. Afgezien van culinaire en 

gezellige redenen, is het ook de bedoeling dat jullie de kans krijgen om elkaar op een 

informelere manier elkaar wat beter te leren kennen, te netwerken, … . Behouden we 

deze traditie ook voor het komende werkjaar? Yep. Uiteraard kan je ook pas tegen 20u 

voor de vergadering komen. 

� Evaluatie Pallieter peddel 2017 

Deelnemende ploegen: KSA, KLJ Lier Zuid, KLJ Lier Noord, Jeugdhuis en Speelmicroob. 

Slechts 3 jeugdverenigingen namen deel. Waarom zo weinig? (slechte datum, geen 

interesse, grotere prijs, …??). Het is lastig om een goede datum te vinden: examens, 

slotactiviteit, beter op een zondag (als de winkels open zijn)?, op een avond?, het moet 

ergens in de zomer maanden plaatsvinden,  … Moeten we dit blijven organiseren voor 

de jeugdverenigingen? We kunnen dit enkel blijven organiseren als we de zekerheid 

hebben dat er voldoende jeugdverenigingen meedoen. Gelieve voor de volgende 

vergadering binnen je leidingskring na te horen of jullie hiervoor interesse hebben. 

Onder welke voorwaarden zouden jullie zeker deelnemen? Wij doen enkel mee als … . 
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� Evaluatie bedankingsbbq 

Afgelopen zaterdag hielden we de bedankingsbbq van de jeugdraad. Er was minder 

volk dan vorig jaar, de reden: 4 verenigingen hadden zelf een activiteit. Deze datum is 

volgens de jeugdraad oké. Veel positieve feedback van degene die op de activiteit 

aanwezig waren.  

� Dag (weekend) van de Jeugdbeweging 

• Concept voor dit jaar: vrijdagmorgen 20 okt ontbijt, vrijdagavond fuif in het 

jeugdhuis, zondag 22 okt massaspelen met alle verenigingen (leiding en leden). 

• Eerste planningsvergadering: woe 13 september om 19u30 in het jeugdcentrum 

(https://www.facebook.com/events/319908831806975/) samen met het 

feestcomité van de jeugdraad. Wie komt er nog naar deze vergadering?  

• Op welke jeugdverenigingen kunnen we (niet) rekenen voor de DVDJB? Je kan 

op verschillende manieren helpen: 

1. Mee plannen en uitwerken 

2. Tijdens de activiteiten zelf helpen / reclame maken binnen de vereniging, 

… 

 

4. De jeugdraad: wat kom ik hier doen? 

� Brainstorming 

• Waarom kom jij naar de jeugdraad? Organisatorisch op de hoogte te zijn, 

agenda, ideetjes delen, om ons in te zetten voor jeugd, mens en maatschappij 

én de natuur… nee serieus, om de jongeren van Lier te steunen, problemen 

aanpakken, tegen vandalisme, en natuurlijk het dessertenbuffet, subsidies. 

• Wat is er positief aan de jeugdraad? Dessertjes, pintje drinken, love Alix en 

Amber, de vergoeding, 3 man komst (door zeggen tegen andere leiding), goed 

voor subsidies: interessant, contact houden met de stad (weten wie je nodig 

hebt), je kan je mening geven, beklag doen, DVDJB is goed (massaspelen), leuk 

contact met andere jeugdbewegingen, vriendjes maken, inbreng hebben in de 

punten, als eerste op de hoogte zijn. 
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• Wat vind je niet leuk aan de jeugdraad? De kennismaking spelletjes (al zijn de 

meningen hierover verdeeld), ruzie, rumoer (sssht), zwak enthousiasme, 

beperkte interesse.  

� Voorstelling nieuwe structuur & werkgroepen  

• JEUGDRAAD: we vragen per vereniging 1 vaste afgevaardigde. Bedoeling is dat 

hij of zij naar (bijna) alle vergaderingen van de jeugdraad komt dit werkjaar. Dat 

zijn er een 6 tal. Bedoeling is dat deze persoon alle relevante zaken die op de 

jeugdraad besproken worden, doorgegeven worden binnen de eigen 

vereniging. Noteer deze punten en zet deze op de agenda van jullie 

eerstvolgende leidingskring. Anderzijds kan jij ook punten die van belang zijn 

voor jouw vereniging, op de agenda van de jeugdraad zetten.  

 

!! Uiteraard mogen jullie met veel meer naar de jeugdraad komen. Per 

jeugdraad krijgen jullie max voor 3 personen/vereniging een subsidie (totaal 45 

euro). Je hoeft uiteraard geen lid te zijn van een jeugdvereniging om naar de 

jeugdraad te komen: alle jongeren zijn welkom! 

 

De jeugdraad is er ook om de Lierse Jeugd te vertegenwoordigen. Zo kunnen we 

advies geven aan het Lierse bestuur.  

 

Na elke jeugdraad trakteren we iedereen op een gratis drankje in het jeugdhuis.  

• ’t KORAAL = feestcomité = werkgroep evenementen: deze groep zal dit jaar 

werken rond het thema ‘diep in de zee’. Dit is een vrij losse werkgroep: je hoeft 

je niet achter alle evenementen van de jeugdraad te zetten dit werkjaar. We 

vragen aan de leden dat ze kiezen welke activiteiten ze willen meedoen, voor 

deze activiteiten wordt dan ook het nodige engagement verwacht. De 

eerstvolgende vergadering = woensdag 13 september om 19u30 om de Dag vd 

Jeugdbeweging voor te bereiden. 

https://www.facebook.com/events/319908831806975/ Wie komt? 

• WERKGROEP INSPRAAK: deze groep zal hoofdzakelijk werken rond de 

verkiezingen die er volgend jaar aankomen. We plannen een eerste vergadering 

samen met de geïnteresseerden. Dit is een vrijblijvende infovergadering waar 

we wat willen brainstormen over hoe we met deze werkgroep willen werken.  

We bespreken ook hoe we de resultaten vd enquêtes ‘wat als ik burgemeester 
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van Lier zou zijn’ kunnen voorstellen aan de buitenwereld. Want het zijn deze 

ideeën van de jongeren die we oa aan de politiekers willen laten horen voor de 

verkiezingen.  En het gaat uiteindelijk ook om jou toekomst! Ook jij kan een 

verschil maken.  

Kom gewoon eens langs, dan kan je later nog beslissen of je met deze 

werkgroep wil meewerken.  

� Data van de komende jeugdraden:  

• 9 oktober 

• 20 november 

• 19 februari 

• 19 maart 

• 16 april 

• 14 mei 

 

5. Rondje  

� Binnenkort: nieuwe website van het jeugdcentrum. Bedoeling is dat jeugdverenigingen 

hun activiteiten op de online kalender kunnen zetten.  

� Hoe ver staat het met pallieter land? (volgende jeugdraad meer info) 

� Er was net een inbraak in de fos lokalen: wees alert! Kunnen de oude camera’s van de 

stad aan de jeugdverenigingen geschonken worden??? 

� 23 september: 75 jaar Chiro Sint-Gummarus: feestweekend 

� 4 november: canibalistic van KSA 

� 11 november: fuif KLJ Lier-Noord 

� 24 november: spaghetti avond van KSA 

� 31 december: Bal Final van KLJ Lier-Zuid (fuif, bodega, gratis hapjes, ….) 
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Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur een bericht naar amber.staepels@lier.be 
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Noteer hier je e-mailadres indien je de verslagen van de jeugdraad wil ontvangen 

Naam (vereniging) e-mailadres 
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Gelieve de datums van de 2 volgende leidingsvergaderingen te noteren waarop het past dat Amber 10 

minuutjes langskomt voor een reclame rondje ☺ 

Vereniging Contactpersoon 2 data vd 

leidingsvergaderingen 
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Op welke dag valt jullie vriendjesdag? 

Vereniging Datum vriendjesdag 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Ellen mag bij ons een keer een activiteit komen organiseren  

(bv op een moment als de leiding examen heeft) 

Vereniging Met wie van de leiding kan Ellen contact 

opnemen? 

  

  

  

  

 

  

 


