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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 

   17 04 25  

vragen naar e-mail telefoon bijlage(n) 

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

 

Aanwezig: Eléonore de Graaf, Anne Vervisch, Caspeer de Graaf, Magali Van den Bosch, (scouting Lier) 

Mees De Win (Chiro Sint-Gummarus), Louis Hellemans (KLJ Lier-zuid), Tom Sluyts, Jorne van Hool (KK, 

Maarten Sluyts, Wannes De Wim, Monja Van Santfoort, Charlotte Wiggeleer, Emma Van Soom, Lore 

Mortelmans, Niels van Asch, Stephanie van Loey, Michael Baekelmans, Dominick Braeckmans, Tyra 

Van Laere, Yannick Hermans, Rik Verwaest, Greet Van Houtven en Amber Staepels (Team Jeugd).  

Verontschuldigd: Alix Hoefkens (voorzitter), KSA Lier  

Agenda JEUGDRAAD april 

1. Welkom: dessertenbuffet  

2. Wie is wie? 

3. UITPAS: nieuw in Lier! 

• Wat:  de Lierse vrijetijdspas is te koop vanaf 1 juni 2017. De UiTPAS is een spaar- en 

kortingskaart voor sport, cultuur en vrije tijd. Als je deelneemt aan een UiTPAS-activiteit spaar 

je punten die je later kan omruilen voor een korting, een geschenk of een ander voordeel. De 

kaart is persoonlijk en onbeperkt geldig. Iedere gezinslid (vanaf 2,5 jaar) heeft een pas nodig. 

Je betaalt eenmalig 5 euro per persoon. Je kan de UITPAS op verschillende plaatsen in Lier 

kopen, oa in het jeugdcentrum.  

• De m-pas en jongerenpas van het jeugdcentrum verdwijnt. In de plaats daarvan, kan je een 

Lierse UITPAS kopen. Op deze pas, kan je verschillende abonnementen laten zetten (bv bib, 

zwembeurten, gomor, ….). Bij de jeugddienst bestaan er op dit moment 2 verschillende 

abonnementen: 1) abonnement voor kinderen tussen 2.5 tot 12 jaar en 2) het abonnement 

tieners voor jongeren tussen 12 en 15 jaar. Jongeren die hun UITPAS tonen op een fuif in het 

Moevement, betalen max 4 euro inkom.  

• Opmerking jeugdraad:  



 

 
 

o Waarom hebben wij hierover niet eerder advies kunnen geven?  

o Bezorgdheid omtrent de korting op fuiven: vanaf nu kan elke jongere met een UITPAS 

korting krijgen, dat gaat de verenigingen wel wat geld kosten! We gaan dit zeker nauw 

in de gaten houden en bijsturen indien nodig. 

• Meer info: www.uitinlier.be/uitpas 

 

4. Fitness park  

� Powerpoint: budgetten jeugd – investeringen. Het budget dat voorzien werd om de site 

van het moevement te ontwikkelen, werd gebruikt voor enkele kleinere projecten zoals 

de publieke bbq, een speeltoestel voor kinderen met een handicap, een mobiel 

pannaveld, uitbreiden verharding aan de inkom van het jeugdcentrum en dus ook het 

fitnesspark.  

� Locatie voor de calisthenics? Vorige jeugdraad werden enkele locaties voorgesteld zoals 

de vesten en de sportvelden. Na onderzoek blijkt dat deze locaties niet 

mogelijk/aangewezen zijn (beschermd erfgoed en angst voor overlast). Het grasveld 

aan het Moevement blijkt de meest geschikte locatie: jongeren kunnen daar 

rondhangen zonder dat ze voor overlast zorgen voor buren. De jeugddienst wil rond 

het jeugdcentrum een hangplek voor jongeren creëren + hoopt om ook in de toekomst 

de omgeving van het jeugdcentrum verder te kunnen aanpakken (oa skatepark 

vernieuwen). Het lijkt het best om de calisthenics zoveel mogelijk in het zicht te zetten, 

aan de inkom van het jeugdcentrum dus, omdat daar de sociale controle het grootst is 

(ontmoedigen vandalisme en wildplassers). De jeugddienst schat mogelijke problemen 

met glas en zatte fuifgangers klein in:  

• de barren zijn niet zo hoog dat daaraan hangen gevaarlijk wordt, zelfs niet voor 

kindjes, bovendien worden er nog rubberen matten onder gelegd. 

• het glasbeleid van het jeugdhuis heeft mogelijke glasscherven al flink beperkt. 

• zelf meegebrachte flessen kunnen natuurlijk nog steeds stuk gegooid worden, 

maar dat zal dan eerder op de stenen dan op het gras gebeuren. 

 

� De jeugdraad geeft een positief advies om de calisthenics aan de inkom van het 

jeugdcentrum te plaatsen.  

 



 

 
 

5. Activiteiten jeugdraad 

 

� 13 mei galabal: aanwezigheid bevestigen aub (outfit tips worden op fb gepost) 

� 24 juni pallieter peddel: mee promo maken aub 

� Interesse workshop koken op kamp? nee 

 

6. Op kamp 

• Spel buiten: drugbattle voor leiding 

• Stellingen bespreken in groep (zie bijlage) + groepsgesprek  

• Meer info/ondersteuning:  

o www.drugsinbeweging.be 

o Gids: ‘zot op kamp’ 

o Spel: drugbattle voor leiding of leden  

o Gratis begeleiding op maat van jouw vereniging kan je aanvragen aan de regionale 

preventiewerker van het cgg: peter.aertsen@cggdepont.be of 0494 81 39 60 



 

 
 

7. Rondje  

� Broeihaard: dit weekend! 

� Vloggers gezocht! hannelore.vermassen@lier.be 

� De nieuwe fuifgids is klaar & gratis te verkrijgen op de jeugddienst 

� 30 april: videe op de scouts 

� 1 mei: carwash van klj Lier-Zuid 

� 6 mei: Judgment Day van Chiro Heilig Hart 

� 12 mei: jins café 

� 14 mei: frietjesdag Chiro Heilig Hart 

� 13-14 mei ribbekesfeesten van Chiro Lips 

� 21 mei: Meat & Greet 

• Meat&greet op 21 mei van 14u tot 18u (vrij inlopen) 

• Locatie: moevement – binnen & buiten 

• Inschrijven via: integratie@lier.be 

� 26 mei: quiz scouting lier  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BIJLAGE: STELLINGEN ALCOHAL EN DRUGS OP KAMP 

1. Alcohol voor leden is verboden op ons kamp. 

Ja: 4 pers 

Nee: 12 pers 

Twijfel: 4 pers 

 

2. Op ons kamp mogen enkel jongeren ouder dan 16 jaar alcohol drinken. 

Ja: 15 

Nee: 2 

Twijfel: 3 

(enkel 3
de

 jaars, leiding vs foeriers, …) 

 

3. De leiding mag zijn eigen drank meebrengen op kamp. 

Ja: 14 

Nee: 6 

 

4. Een BOB hebben op kamp is niet nodig. 

Akkoord: 0 

Niet akkoord: 19 

 

5. Leiding met een kater mag blijven slapen tot de middag.  

Nee: 21 

 



 

 
 

6. Als de leden zijn gaan slapen, mag de leiding drankspelletjes spelen. 

Ja: 13 

Nee: 7 

Twijfel: 1 

 

7. Tijdens het eten mag de leiding bier drinken.  

Nee: 21 

 

8. Als ik geen alcohol mag drinken op kamp, ga ik niet mee.  

Nee: 21 

 

9. Een alcoholvrij kamp zorgt voor een betere sfeer. 

Ja: 3 

Nee: 17 

 

10. Als de leiding alcohol mag drinken, mogen de leden dat ook. 

Ja: 5 

Nee: 14 

 

11. Als een lid illegale drugs bij heeft op kamp, breng ik zijn ouders op de hoogte. 

Ja: 18 

Nee: 1 

 



 

 
 

12. Als ik een lid betrap op het roken van een joint, stuur ik hem naar huis. 

Ja: 14 

Nee: 7 

Twijfel: 

 

13. De leiding mag buiten de activiteiten joints roken. 

Ja: 11 

Nee: 9 

 

14. Ik laat mijn oudste leden wel eens mee een jointje roken.  

Nee: 22 

 

15. De leiding mag op kamp roken in het bijzijn van de leden. 

Nee: 21 

 

16. Wie thuis rookt, mag dat op kamp ook. 

Ja: 10 

Nee: 5 

Twijfel: 8 

 

17. Bij onze leiding zijn er duidelijke afspraken rond alcohol & drugs op kamp. 

Ja: 16 

Nee: 2 



 

 
 

Twijfel: 3 

 

18. Wij hebben bijna nooit problemen met alcohol & drugs op kamp. 

akkoord: 8 

niet akkoord: 13 

 

19. Hoog tijd dat wij met de leiding duidelijke afspraken te maken over alcohol & drugs voor het kamp 

van 2017. 

Ja: 5 

Nee: 15 

 

20. Gelieve mijn tijd niet langer te verspillen met gezeur over drugs en alcohol. 

Ja: 5 

Nee: 14 

 

 


