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INLEIDING
DECREET EN UITVOERINGSBESLUITEN
Op 9 juni 1993 keurde de Vlaamse Raad een eerste decreet voor het plaatselijke
jeugdwerkbeleid goed, wat meteen een stimulans gaf aan de ganse sector. Met het
aanbieden van financiële ondersteuning wilde de Vlaamse Gemeenschap de steden en
gemeenten aanmoedigen om een jeugdwerkbeleid te voeren.
Ondertussen zijn we jaren verder en heeft het decreet reeds enkele grondige
aanpassingen achter de rug. In het kader van het planningsjaar 2007 voor de opmaak
van het jeugdbeleidsplan 2008-2010, werden de laatste wijzigingen doorgevoerd aan het
decreet en zijn er nieuwe uitvoeringsbesluiten opgesteld.
Om u een duidelijk beeld te geven welke wijzigingen er zijn ten opzichte van de vorige
planperiode, kan u hieronder een kort overzicht vinden van deze wijzigingen:
- Qua structuur bevat het gemeentelijk jeugdbeleidsplan 2 hoofdstukken en een
financieel overzicht (i.p.v. 8 hoofdstukken zoals in de vorige planperiode).
Hoofdstuk 1 handelt over het jeugdwerkbeleid. Dit beschrijft de wijze waarop een
divers en toegankelijk, plaatselijk en intergemeentelijk jeugdwerkaanbod financieel,
materieel en infrastructureel ondersteund zal worden, inclusief kadervorming.
Hoofdstuk 2 beschrijft een met de jeugdraad overlegde keuze van beleidsmaatregelen
met repercussies voor kinderen en jongeren betreffende het algemeen jeugdbeleid.
Daarnaast wordt er beschreven hoe het jeugdwerkbeleid aansluiting vindt bij andere
beleidssectoren en overheden.
Het financieel overzicht geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor de
jeugd.
- Het jaarplan is niet langer een voorwaarde voor subsidiëring en het werkingsverslag
wordt vervangen door een jaarlijkse verantwoordingsnota, waarin de uitvoering van het
jeugdbeleidsplan van het betreffende jaar, duidelijk omschreven wordt. In deze
verantwoordingsnota dienen eveneens eventuele bijsturingen ten opzichte van het
jeugdbeleidsplan te worden aangegeven en gemotiveerd. De verantwoordingsnota hoeft
ook niet meer voorgelegd te worden aan de gemeenteraad, tenzij er wijzigingen zijn
gedaan aan de ‘fundamenten’ van het jeugdbeleidsplan (wijzigingen op gebied van
doelstellingen).
- De Vlaamse Regering heeft 2 prioriteiten vastgelegd voor de komende 3 jaren, waarop
gemeenten kunnen intekenen, namelijk jeugdwerkinfrastructuur en jeugdinformatie.
Voor deze twee prioriteiten kunnen gemeenten extra financiële middelen bekomen, mits
deze gelden ook effectief besteed worden aan deze prioriteiten.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Om enigszins een duidelijke structuur te hanteren, worden alle acties in een aparte
kader beschreven (zie volgend voorbeeld met een korte uitleg per onderdeel).
ACTIE :

Hier wordt een korte omschrijving gegeven van wat de actie juist inhoud.

c

2008

d

e

2009

2010

Om de thema’s ‘interactief bestuur’ en ‘diversiteit’ op een duidelijke
manier te integreren in het jeugdbeleidsplan, worden hiervoor 2
icoontjes gebruikt. Per actie wordt bekeken op welke manier deze 2
thema’s van toepassing zijn.

B interactief bestuur
Þ diversiteit

De verschillende budgetten kunnen op 3 verschillende plaatsen in de kolommen
gezet worden:
c (links): dit budget is niet-subsidiabel
d (midden): dit budget is subsidiabel maar gefinancierd door de gemeente
e (rechts): dit budget is subsidiabel en bekostigd met de subsidies van de
Vlaamse Gemeenschap

ALS LAATSTE…
wenst het bestuur iedereen te bedanken die enigszins heeft bijgedragen tot de inhoud
van dit jeugdbeleidsplan. Door er samen over na te denken en erover te discussiëren,
zijn we gekomen tot een totaalpakket, waarmee we de komende 3 jaren het jeugdbeleid
in onze gemeente mee kunnen ondersteunen en verder uitwerken.
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HOOFDSTUK 1: JEUGDWERKBELEID
1.1

PROCES EN ANALYSE

1.1.1 PROCES
Naar aanleiding van het eerste hoofdstuk in het jeugdbeleidsplan, werden voornamelijk
de rechtstreekse betrokkenen bevraagd. We spreken hier dan in eerste instantie over
de jeugdverenigingen en het jeugdhuis. Zij hebben een duidelijk zicht op het aanbod op
het gebied van jeugdwerk in onze gemeente en kunnen een duidelijk standpunt
formuleren over de behoeftes en knelpunten waarmee het jeugdwerk te kampen heeft.
De bevraging verliep op 2 manieren. Eerst werd aan de leiding van de verschillende
jeugdverenigingen een enquête gestuurd waarin werd gepolst naar algemene gegevens
aangaande hun ledenaantal en hun algemene jaarlijkse onkosten. Deze informatie werd
gebruikt om het algemeen maatschappelijk kader aan te vullen en om een zicht te
krijgen op eventuele verschuivingen / grote verschillen ten opzichte van drie jaar
geleden. Daarnaast kregen zij ook de mogelijkheid om hun ervaringen en bedenkingen te
formuleren aangaande de verschillende subsidiereglementen.
Tijdens een vergadering van de jeugdraad (22.11.2006) werden de eerste hoofdstukken
van het vorige jeugdwerkbeleidsplan geëvalueerd, namelijk jeugdwerk ondersteunen,
kadervorming, toegankelijkheid van het jeugdwerk en jeugdwerkinfrastructuur. Samen
met de gegevens van de enquête bij de leiding van de verschillende jeugdverenigingen,
werden er een aantal vaststellingen gedaan.
Uiteindelijk heeft de jeugdraad
(31.01.2007) ervoor gekozen om in dit hoofdstuk, zeker de prioriteit
jeugdwerkinfrastructuur niet aan zich voorbij te laten gaan.

1.1.2 ANALYSE
1.1.2.1 Ondersteuning jeugdwerk
Uit de bevolkingspiramide van onze gemeente (d.d. 09.07.2007) is gebleken dat het
totaal aantal jongeren in onze gemeente tussen de leeftijd 6-25 jaar gelijk is aan 2084
jongeren. Hiervan is 21,16 % aangesloten bij een Hulshoutse jeugdvereniging. Dit blijkt
uit de analyse van de enquête van de jeugdverenigingen betreffende hun ledenaantal
(zie tabel 1 en 2).
Tabel 1

Aantal bij jeugdverenigingen aangesloten leden in 2007
min-12

13-18
jaar

plus 18

jongens

Chirojongens Westmeerbeek

33

6

15

54

Chiro Houtvenne

41

45

13

50

meisjes

totaal
54

49

99

7

Chirojongens Hulshout

35

13

15

63

Chiromeisjes Westmeerbeek

48

26

2

1

Chiromeisjes Hulshout

53

35

12

8

24

17

KLJ

27

63
85

76

100

100

22

49

Tabel 2

Ter vergelijking: Aantal bij jeugdverenigingen aangesloten leden in 2004
min-12
Chirojongens Westmeerbeek

13-18
jaar

plus 18

jongens

meisjes

totaal

26

16

10

52

52

Chirojongens Hulshout

46

19

17

82

82

Chiromeisjes Westmeerbeek

30

12

9

51

51

Chiromeisjes Hulshout

62

34

18

114

114

1

22

12

20

35

Chiro Houtvenne

KLJ
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Tevens merken we dat het globale aantal leden per jeugdvereniging behouden blijft,
mits inachtneming van een minimale stijging of daling van het aantal leden.
Daar onze verschillende jeugdverenigingen een groot bereik hebben van jongeren in
onze gemeente, is het belangrijk om hen op bepaalde financiële en materiële gebieden te
ondersteunen, zodat ze zich vooral kunnen concentreren op hetgeen belangrijk is:
namelijk een degelijk activiteitenaanbod aanbieden aan hun leden.
De enquête bevestigt eveneens dat de onkosten voor de eigen leden in stijgende lijn
zijn. Terwijl in 2004 de jaarlijkse bijdrage van de leden ongeveer € 125 bedroeg, is dit
in 2007 reeds gestegen naar € 150 à € 200 (zie tabel 3 en 4).
Tabel 3

Jaarlijkse, door de jeugdleiding geschatte kosten voor de leden in 2007
LIDGELD
Chirojongens
Westmeerbeek
Chiro
Houtvenne
Chirojongens
Hulshout

UNIFORM

KOSTEN

15

30

wekelijks: 0,50

20

50

wekelijks: 0,50

30

65
80

wekelijks: 0,70

KAMP

<7j: 100
>7j: 120
85
95
7 dagen: 65
10 dagen: 75
85

TOTAAL
JAARLIJKSE
KOSTEN
<7j: 162,50
>7j: 182,50
150
200
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Chiromeisjes
Westmeerbeek
Chiromeisjes
Hulshout
KLJ

15

62

wekelijks: 0,60

30

65
80

wekelijks: 0,70

15

7,50

wekelijks: 0,50

100
120
7 dagen: 65
10 dagen: 75
85
80

9

150
200

<16j: 125
>16j: 165

Tabel 4

Jaarlijkse, door de jeugdleiding geschatte kosten voor de leden in 2004
LIDGELD
Chirojongens
Westmeerbeek
Chiro
Houtvenne
Chirojongens
Hulshout
Chiromeisjes
Westmeerbeek
Chiromeisjes
Hulshout
KLJ

UNIFORM

KOSTEN

KAMP

TOTAAL
JAARLIJKSE
KOSTEN

12,5

50

wekelijks: 0,50

100

125

20

50

wekelijks: 0,50

125

10

60

wekelijks: 0,60

7 dagen: 50
10 dagen: 75
10 dagen: 100

20

50

wekelijks: 0,50

125

9

9

7 dagen: 50
10 dagen: 75
7,50 per dag

125

100

15
Toch proberen de jeugdverenigingen er alles aan te doen om deze onkosten zo laag
mogelijk te houden, bv. door vermindering van lidgeld voor de 2e jongere uit hetzelfde
gezin, het tot een bepaalde leeftijd niet verplichten van het dragen/aankopen van een
uniform, …
Eveneens proberen ze door het organiseren van geldopbrengende
initiatieven, zelf een deel van de onkosten op zich te nemen, waardoor de bijdrage voor
de ouders / jongere verminderd.
De subsidiereglementen zoals ze voor de beleidsperiode 2005-2007 werden
vastgesteld, werden eveneens door de leiding onder de loep genomen. De krachtlijnen
van het algemeen financiële ondersteuningsbeleid zullen niet gewijzigd worden,
aangezien hier niet echt vraag naar is.
De concrete bedragen die aan elk
subsidiereglement zijn gekoppeld, zullen wel worden aangepast.
De verschillende vormen van materiële ondersteuning aan de jeugdverenigingen worden
positief geëvalueerd, en zullen dan ook behouden blijven.
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1.1.2.2 Kadervorming
Tabel 5

Aantal leiders van de jeugdbeweging en hun opleiding
Geen vorming
genoten
Chirojongens
Westmeerbeek
Chiro
Houtvenne
Chirojongens
Hulshout
Chiromeisjes
Westmeerbeek
Chiromeisjes
Hulshout
KLJ

Basisattest
(IK/SB)

hoofdanimator

andere

15
7

6

8

3

1

7
15
5

6

De kosten voor kadervorming kunnen van jaar tot jaar behoorlijk verschillen voor een
jeugdvereniging. Doordat de vereniging de mogelijkheid heeft om via subsidies deze
onkosten volledig terugbetaald te krijgen, worden zij gestimuleerd om hun minder
ervaren leiding bruikbare kennis te laten opdoen via verschillende vormingen. Deze
subsidie wordt ook als zeer positief ervaren door de leiding.

1.1.2.3 Toegankelijkheid jeugdwerk
FINANCIEEL ZWAKKEREN
De jeugdleiding van de verschillende verenigingen hebben een positieve algemene
houding tegenover zwakkere groepen in onze gemeente. Zij geven duidelijk aan dat alle
kinderen welkom zijn, ongeacht hun achtergrond. Zij proberen ook iedereen op een
gelijke manier te behandelen. Uit een gesprek met de maatschappelijk werkster van het
OCMW blijkt nochtans dat heel af en toe jeugdbewegingen een speciale regeling
treffen voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Zo wordt al eens
toegestaan dat de lid- en bivakgelden in termijnen kunnen afbetaald worden.
Aangezien de financiële achterstelling van gezinnen een delicate aangelegenheid kan
zijn, dienen de jeugdverenigingen ermee rekening te houden dat ze niet stigmatiserend
werken. Vanuit deze gedachtegang, houden ze hun lid- en bivakgelden laag, wat tevens
terugkomt in het reglement voor het verkrijgen van werkingssubsidies.
Ook het OCMW heeft aandacht voor de financieel zwakkeren in onze gemeente. Door
bemiddeling van het OCMW kunnen regelmatig gezinnen gemotiveerd worden om hun
kinderen mee te laten doen aan jeugdvakanties van de centra voor kinderzorg en
gezinsondersteuning (CKG), zodat ook deze kinderen een toffe vakantie kunnen beleven.
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Tenslotte maakt het OCMW ook dankbaar gebruik van de cultuurcheques die ze de
laatste jaren mogen verspreiden. Kinderen die daar anders nooit de kans toe krijgen,
kunnen via deze cheques gratis naar een bioscoop, het zwembad of dergelijke.
ANDERSVALIDEN
De Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG) heeft een specifieke jeugdwerking
ontwikkeld voor de kinderen die tot haar doelgroep behoren. Een vijftal keer per jaar
wordt een activiteit georganiseerd waaraan een 20-tal kinderen deelnemen. Het gaat om
zeer uiteenlopende activiteiten zoals bijvoorbeeld toneelbezoek, winkelen, een feestje
of zang en dans. De jongeren kunnen uiteraard ook deelnemen aan alle andere
activiteiten van de KVG. De vereniging ontvangt jaarlijks een toelage van het
gemeentebestuur.
Tevens geeft de gemeente ook elk jaar aan ouders met andersvalide kinderen een
sociaal-pedagogische toelage, waar zij vrij over kunnen beschikken.
Beide toelagen worden op een positieve manier onthaald.

1.1.2.4 Jeugdwerkinfrastructuur
Alle jeugdverenigingen beschikken over lokalen, waar zij over het algemeen exclusief
gebruik van kunnen maken voor de activiteiten die kaderen in hun normale werking. Ze
kunnen zelf de inrichting bepalen en de gewenste sfeer creëren.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie van de verschillende jeugdlokalen, zal
per jeugdvereniging een kort overzicht worden gegeven van de huidige toestand.
CHIROJONGENS EN –MEISJES HULSHOUT
De chirojongens en –meisjes van Hulshout zijn gehuisvest in eigen lokalen die op grond
staan van de parochie. De afgelopen jaren hebben zij de handen uit de mouwen
gestoken en hebben ze de oude lokalen afgebroken en 2 nieuwbouwblokken gezet. Deze
2 blokken zijn momenteel in zeer goede staat. Van de oude gebouwen staat momenteel
enkel nog het sanitaire gedeelte en de bergruimtes. Deze wensen zij in de nabije
toekomst volledig te renoveren. De timing hiervan ligt momenteel nog niet vast en zal
afhangen van de financiële draagkracht van de vereniging.
CHIROJONGENS WESTMEERBEEK
Momenteel zijn de jongens gehuisvest in enkele lokalen van de parochiezaal en een klein
gebouw, waar ze vrij over kunnen beschikken. Vooral het losstaande gebouw voldoet
niet meer aan de recente veiligheidsnormen. Daar komt nog bij dat er plannen zijn voor
de renovatie van de parochiezaal. Over de lokalen die zij hiervan gebruiken is geen
duidelijkheid en dus zijn zij dringend op zoek naar een uitwijkmogelijkheid.
De gemeente heeft de laatste jaren omtrent deze problematiek niet stil gezeten, en
heeft al verschillende pistes bekeken. De laatste maanden zit dit dossier in een

11

stroomversnelling en zijn er enkele mogelijkheden die naar de toekomst toe verder
dienen uitgewerkt te worden. De eerste optie is dat de jongens tijdelijk in ‘Villa
Janssens’ kunnen gehuisvest worden. Dit gebouw is eigendom van Kleine Landeigendom
en volgens de laatste besprekingen willen zij dit verhuren aan de gemeente gedurende 3
jaar. Een andere optie (eventueel in een later stadium) is dat de jongens (al dan niet
samen met de chiromeisjes van Westmeerbeek), in de tuin van de pastorij een
nieuwbouw neerzetten. Om dit idee te realiseren, zal de vereniging eerst zijn financiële
mogelijkheden dienen te onderzoeken en moet bekeken worden wat de mogelijkheden
zijn op gebied van stedenbouw. De laatste optie is dat de jongens (desnoods samen met
de chiromeisjes van Westmeerbeek), hun intrek nemen in de kantine van de voetbal van
Westmeerbeek. Waarschijnlijk zal dit gebouw gedeeld moeten worden met een andere
vereniging, maar er kan eventueel achter de kantine nog een bijgebouw neergezet
worden. In elk geval zal de huisvestingstoekomst van de chirojongens de komende 3
jaren verder uitgewerkt worden.
CHIROMEISJES WESTMEERBEEK
De chiromeisjes zijn gehuisvest in eigen lokalen die op grond staan van de gemeente.
Over het algemeen zijn de lokalen in goede staat, alleen op gebied van veiligheid zijn er
verbeteringen nodig. Ook het dak dient dringend vervangen te worden.
Voor het vervangen van het dak zijn zij momenteel in afwachtende houding en dit
omwille van de mogelijke verhuisplannen van de chirojongens van Westmeerbeek. Indien
er besloten wordt om voor de jongens een nieuwbouw in de tuin van de pastorij neer te
zetten (dit is gelegen net achter de huidige lokalen van de chiromeisjes), is het mogelijk
dat dit samen met de meisjes zal worden gebouwd. Na de besprekingen betreffende de
toekomst van de jongens, zullen ook de meisjes duidelijkheid geven betreffende het al
dan niet vernieuwen van het dak.
CHIRO HOUTVENNE
Chiro Houtvenne zit momenteel gehuisvest in 2 aparte gemeentelijke lokalen. Aangezien
dit zeer oude gebouwen zijn, die qua veiligheid niet in orde zijn, en zij binnenruimte te
kort hebben, wenst de Chiro zijn eigen lokalen te bouwen. In eerste instantie werd er
gedacht aan ‘De Zilverden’, eigendom van de kerkfabriek, maar omwille van een nieuw
gemeentelijk bouwfonds (dit zal vermoedelijk in 2007 door de gemeenteraad worden
goedgekeurd), hebben zij gekozen voor een nieuwbouw op hetzelfde terrein waar nu hun
huidige lokalen staan. Deze grond is eigendom van de gemeente. Volgens de laatste
besprekingen, en mits zij alles op gebied van stedenbouw rond krijgen, wensen zij in
2008 te starten met hun eerste bouwfase.
KLJ
De KLJ zit in dezelfde gemeentelijke gebouwen als chiro Houtvenne. Zij hebben al
verschillende investeringen gedaan om hun lokalen op orde te krijgen, maar er zijn nog
steeds verbeteringen mogelijk. Voor de komende jaren plannen zij geen grote werken
aan hun lokalen, maar eventuele kleine verbeteringswerken zijn steeds mogelijk.
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JEUGDHUIS H²W
Sinds 1 juli 2006 heeft het jeugdhuis zijn deuren geopend in een nieuw gebouw van
Zonnige Kempen, gelegen naast het fietspad Kempen-Hagelandroute. Aangezien het hier
gaat om een nieuwe accommodatie, is het gebouw volledig in orde met alle
(brand)voorschriften en veiligheidsnormen. Momenteel is de vzw nog bezig met de
verdere inrichting van het gebouw, maar zijn er geen werken gepland voor de komende
jaren.
VZW

1.2

DOELSTELLINGEN EN ACTIES

1.2.1 ONDERSTEUNING

JEUGDWERK

DOELSTELLING 1: Het bieden van financiële ondersteuning aan het plaatselijk
jeugdwerk
ACTIE 1: WERKINGSTOELAGEN VOOR JEUGDVERENIGINGEN
Jaarlijks moeten de jeugdverenigingen een aanvraag indienen bij de Dienst Welzijn.
Na goedkeuring van de gemeentebegroting en de jaarlijkse verantwoordingsnota, zal de
subsidie worden uitbetaald aan de jeugdverenigingen.
2008

2009
€ 5.400

2010
€ 5.400

€ 5.400

B Bij het opmaken en evalueren van dit subsidiereglement, worden zowel de leiding
van de jeugdverenigingen, als de jeugdraad actief betrokken.
tijdens de opmaak van de verantwoordingsnota.

Þ

Dit gebeurt jaarlijks

Er worden twee voorwaarden in het subsidiereglement gekoppeld aan de

uitbetaling van de werkingstoelage en dit ter bevordering van de toegankelijkheid van
jeugdbewegingen voor financieel zwakkeren. De jeugdverenigingen dienen de kosten
voor de leden zo laag mogelijk te houden en indien er verschillende kinderen uit
hetzelfde gezin deelnemen aan een kamp, dient er een vermindering in kampkosten te
worden toegekend.
ACTIE 2: WERKINGSTOELAGE VOOR HET JEUGDHUIS
Jaarlijks moet het jeugdhuis een aanvraag indienen bij de Dienst Welzijn.
Na
goedkeuring van de gemeentebegroting en de jaarlijkse verantwoordingsnota, zal de
subsidie worden uitbetaald aan het jeugdhuis.
2008

2009
€ 900

B

2010
€ 900

€ 900

Bij het opmaken en evalueren van dit subsidiereglement, worden zowel het

bestuur van het jeugdhuis, de leiding van de jeugdverenigingen en de jeugdraad actief
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betrokken. Dit gebeurt jaarlijks tijdens de opmaak van de verantwoordingsnota.

Þ

Om een zo breed mogelijk (jong) publiek aan te spreken, dient het jeugdhuis

geopend te zijn buiten de schooluren en dient de deelnameprijs aan activiteiten en de
kostprijs voor consumpties aan lage prijzen aangeboden te worden. Op deze manier
verhoogt de toegankelijkheid van de financieel zwakkeren.
ACTIE 3: WERKINGSTOELAGE VOOR DE JEUGDRAAD
De jeugdraad krijgt jaarlijks een subsidie toegekend, waarvan het bedrag wordt
vastgesteld in de verantwoordingsnota. Dit bedrag wordt bepaald op basis van het
aanbod van activiteiten dat de jeugdraad organiseert voor de jongeren van Hulshout.
2008

2009

2010

€ 600

B

€ 600

€ 600

Bij het opmaken en evalueren van dit subsidiereglement, worden voornamelijk de

leden van de jeugdraad betrokken, omdat zij jaarlijks de activiteiten plannen.

Þ

De jeugdraad probeert bij het kiezen van zijn activiteiten met zoveel mogelijk

jongeren en doelgroepen rekening te houden.
ACTIE 4: KAMPSUBSIDIES
Jaarlijks organiseren de 6 jeugdverenigingen van onze gemeente een kamp. Om extra
financiële ondersteuning hiervoor te krijgen, kunnen zij een beroep doen op
kampsubsidies. Deze subsidies worden aan de hand van een aantal criteria berekend
(bv. aantal deelnemers, aantal overnachting, aantal leiding met/zonder vorming, …). Na
goedkeuring van de gemeentebegroting en de jaarlijkse verantwoordingsnota, zal de
subsidie worden uitbetaald (op aanvraag) aan de verschillende jeugdverenigingen.
2008

2009
€ 4.151

B

2010
€ 4.151

€ 4.151

Bij het opmaken en evalueren van dit subsidiereglement, worden zowel de leiding

van de jeugdverenigingen, als de jeugdraad actief betrokken.
tijdens de opmaak van de verantwoordingsnota.

Þ

Dit gebeurt jaarlijks

Om grotere gezinnen de kans te geven om al hun kinderen mee op kamp te laten

gaan, worden de jeugdverenigingen gestimuleerd om vanaf het 2e kind dat van
hetzelfde gezin meegaat op kamp, een verminderd tarief aan te rekenen.

ACTIE

5:

SUBSIDIES

TER

ONDERSTEUNING

VAN

CREATIEVE

ACTIVITEITEN,

INFORMATIE- OF VORMINGSPROJECTEN EN ACTIVITEITEN MET EEN VERNIEUWEND OF
INTERNATIONAAL ASPECT

Indien een vereniging een creatieve activiteit, een informatief of vormingsproject
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aanbiedt voor jongeren tussen 6 en 25 jaar op het ganse grondgebied van Hulshout of
een deelgemeente ervan, kunnen zij (mits goedkeuring door de jeugdraad van hun
activiteit) een subsidie verkrijgen. Het subsidiebedrag verschilt naar gelang de soort
activiteit. De aanvragen dienen 1 maand op voorhand aan de jeugdraad voorgelegd te
worden.
Het Roefelcomité kan eveneens aanspraak maken op deze subsidie. Indien zij tijdig een
aanvraag indienen krijgen zij jaarlijks € 500 subsidie via dit reglement.
2008

2009
€ 1.000

B

2010
€ 1.000

€ 1.000

Bij het opmaken en evalueren van dit subsidiereglement, worden zowel de leiding

van de jeugdverenigingen, als de jeugdraad actief betrokken.
tijdens de opmaak van de verantwoordingsnota.

Þ

Dit gebeurt jaarlijks

Deze subsidie is een aanmoediging voor alle verenigingen om activiteiten te

organiseren voor verschillende doelgroepen. Vooral de gezinsbond en Roefel maken
gebruik van deze subsidie. Op die manier wordt de subsidie onrechtstreeks ook
besteedt aan jongeren die niet bij een jeugdvereniging zijn aangesloten.
ACTIE 6: TOELAGE OP NAAM: ROEFEL
Het Roefel-comité ontvangt jaarlijks van de gemeente een toelage op naam.
2008
€ 744

Þ

2009
€ 744

2010
€ 744

De deelname aan Roefel is gratis en staat voor iedereen open. Het is een zeer

laagdrempelige activiteit.

DOELSTELLING 2: Het bieden van logistieke ondersteuning aan het plaatselijk
jeugdwerk
ACTIE 7: KAMPVERVOER VOOR JEUGDVERENIGINGEN
Voor het vervoer van bagage naar de kampplaats kunnen jeugdverenigingen een beroep
doen op de gemeente. Een vrachtwagen met chauffeur wordt hiervoor ter beschikking
gesteld, mits tijdige aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen.
2008
chauffeur € 640
vrachtwagen € 600
huur vrachtwagen € 375

2009
chauffeur € 640
vrachtwagen € 600
huur vrachtwagen € 375

2010
chauffeur € 640
vrachtwagen € 600
huur vrachtwagen € 375
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ACTIE 8: ONTLENING VAN MATERIALEN
Verenigingen in Hulshout kunnen gratis verschillende materialen ontlenen: nadars,
panelen, HERAS-hekken, …
2008

2009

2010

ACTIE 9: GRATIS TER BESCHIKKING STELLEN VAN VUILZAKKEN EN GFT-STICKERS VOOR
JEUGDVERENIGINGEN

Sinds 2002 kunnen de jeugdverenigingen gratis hun afval afleveren op het
containerpark, uitgezonderd grof huisvuil. Vuilniszakken en de jaarlijkse GFT-sticker
kunnen eveneens gratis bekomen worden op het gemeentehuis.
2008
€ 1.000

2009
€ 1.000

2010
€ 1.000

ACTIE 10: AANBIEDEN VAN VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN OM PROMOTIE TE VOEREN
Verenigingen van Hulshout kunnen via de gemeentelijke website en het gemeenteboekje
gratis promotie maken voor hun activiteiten. Tevens kunnen zij op het gemeentehuis
aan 0,05 EUR per pagina goedkoop drukwerk kopiëren.
2008

2009

2010

1.2.2 KADERVORMING
DOELSTELLING 3: Jeugdwerkers stimuleren tot bijscholing
ACTIE 11: SUBSIDIES VOOR HET VOLGEN VAN KADERVORMING DOOR JEUGDWERKERS
Jongeren die actief zijn in een Hulshoutse jeugdvereniging of woonachtig te Hulshout,
maar elders actief zijn in een jeugdvereniging, kunnen subsidies ontvangen voor het
volgen van kadervorming. De aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
jeugdraad. Afhankelijk van het budget krijgen de jongeren / verenigingen de onkosten
100% terug betaald. Eventuele overschotten worden overgeheveld naar posten die
tekorten vertonen.
2008

2009
€ 1.700

B

2010
€ 1.700

€ 1.700

Bij het opmaken en evalueren van dit subsidiereglement, worden zowel de leiding

van de jeugdverenigingen en het jeugdhuis, als de jeugdraad actief betrokken.
gebeurt jaarlijks tijdens de opmaak van de verantwoordingsnota.

Dit

Þ Ook jongeren die niet zijn aangesloten bij een Hulshoutse jeugdvereniging, maar
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woonachtig zijn in Hulshout en ergens anders in een jeugdwerking actief zijn, kunnen
aanspraak maken op deze subsidie.
ACTIE 12: SUBSIDIES VOOR DE AANKOOP VAN VORMINGSBLADEN EN –BOEKEN VOOR
JEUGDVERENIGINGEN

Jeugdverenigingen van Hulshout kunnen onkosten betreffende de aankoop van
vormingsbladen en –boeken voor 100% terugbetaald krijgen (afhankelijk van het aantal
aanvragen en het krediet). De aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
jeugdraad. Eventuele overschotten worden overgeheveld naar posten die tekorten
vertonen.
2008

2009
€ 300

B

2010
€ 300

€ 300

Bij het opmaken en evalueren van dit subsidiereglement, worden zowel de leiding

van de jeugdverenigingen en het jeugdhuis, als de jeugdraad actief betrokken.
gebeurt jaarlijks tijdens de opmaak van de verantwoordingsnota.

1.2.3 TOEGANKELIJKHEID

Dit

JEUGDWERK

DOELSTELLING 4: Stimuleren van een toegankelijker jeugdwerkbeleid
ACTIE

13:

OPLEGGEN VAN VOORWAARDEN AAN JEUGDVERENIGINGEN VOOR HET

VERKRIJGEN VAN WERKINGSSUBSIDIES

In het subsidiereglement voor werkingstoelagen voor jeugdverenigingen worden enkele
voorwaarden opgelegd. De onkosten die aan de leden gevraagd worden, dienen zodanig
berekend te zijn dat de toegankelijkheid voor financieel zwakkeren en gezinnen
waarvan meerdere kinderen lid zijn van dezelfde jeugdvereniging, vergemakkelijkt
wordt.
2008

2009

2010

DOELSTELLING 5: Ondersteunen van bestaande doelgroepspecifieke werkingen en
acties
ACTIE 14: TOELAGE OP NAAM: KATHOLIEKE VERENIGING VOOR GEHANDICAPTEN (KVG)
De 3 KVG afdelingen in onze gemeenten ontvangen jaarlijks een toelage van de
gemeente.
2008
€ 497

2009
€ 497

2010
€ 497
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Þ Met het verstrekken van

een toelage wil de gemeente de 3 KVG afdelingen

stimuleren om een uitgebreid activiteitenaanbod aan te bieden aan hun leden.
ACTIE

15:

SOCIAAL-PEDAGOGISCHE

TOELAGE

AAN

OUDERS

MET

MINDERVALIDE

KINDEREN

Ouders met mindervalide kinderen krijgen jaarlijks van de gemeente een toelage.
2008

2009

€ 1.500

2010

€ 1.500

€ 1.500

1.2.4 JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR
DOELSTELLING 6: Financiële ondersteuning aanbieden voor het behouden /
uitbreiden van jeugdwerkinfrastructuur
ACTIE 16: FINANCIERING HUUR JEUGDHUIS
Bij de opstart van het jeugdhuis in 2006, heeft de gemeente de belofte gedaan om
gedurende de eerste drie jaar de huur van het jeugdhuis op zich te nemen, zodat het
jeugdhuis zijn tijd en middelen in een degelijk aanbod voor jongeren kan steken. Deze
drie jaren lopen van juni 2006 tot en met mei 2009.
2008
€ 15.000

2009
€ 6.250

2010

ACTIE 17: HERBEKIJKEN HUIDIG SUBSIDIEREGLEMENT BETREFFENDE NIEUWBOUW EN /
OF VERBOUWINGSWERKEN

Aangezien enkele jeugdverenigingen met bouw- en verbouwplannen zitten, zal in 2008
het huidige subsidiereglement worden besproken en aangepast aan de nieuwe noden en
wensen van de jeugdverenigingen.
2008

B

2009

2010

De aanpassing van dit subsidiereglement zal uitvoerig besproken worden op de

jeugdraad, en gebaseerd worden op de resultaten van de bevraging die in 2007 werd
gevoerd aangaande de verschillende subsidiereglementen.
ACTIE

18:

SUBSIDIES

VOOR

BOUW-

EN

VERBOUWINGSWERKEN

VOOR

JEUGDVERENIGINGEN

De subsidies zullen uitbetaald worden aan de hand van het subsidiereglement
vastgesteld in 2008 (zie actie 17).
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2008

2009
€ 4.684

B

2010
€ 4.684

€ 4.684

Bij het opmaken en evalueren van dit subsidiereglement, worden zowel de leiding

van de jeugdverenigingen, als de jeugdraad actief betrokken.
tijdens de opmaak van de verantwoordingsnota.

Þ

Dit gebeurt jaarlijks

Bij bouw- en verbouwplannen wordt in de mate van het mogelijke rekening

gehouden met de toegankelijkheid van het gebouw.
ACTIE

19:

TOELAGE

OP

NAAM

VOOR

BOUW-

OF

VERBOUWPLANNEN

VOOR

JEUGDVERENIGINGEN DIE OVER EIGEN LOKALEN BESCHIKKEN DIE NIET OP GEMEENTEGROND
STAAN

Jeugdverenigingen die over eigen lokalen beschikken die niet op gemeentegrond staan
en die wensen te bouwen of verbouwen, kunnen een toelage krijgen van de gemeente.
De financiële tussenkomst van de gemeente gebeurt op volgende manier:
1e jaar: € 2.480
2e jaar: € 1.240
3e jaar: € 620
Op die manier kan een jeugdvereniging die over eigen lokalen beschikt max. € 4.340
bekomen. Het is mogelijk dat chiro Hulshout hiervan gebruik zal maken voor
verbouwingen aan hun sanitaire blok en bergruimtes, maar momenteel is er nog geen
duidelijkheid over.
2008
ACTIE

20:

2009
TOELAGE

OP

NAAM

VOOR

2010
KLEINE

ONDERHOUDSWERKEN

VOOR

JEUGDVERENIGINGEN DIE OVER EEN EIGEN LOKAAL BESCHIKKEN

3 jeugdverenigingen in onze gemeente kunnen een toelage van de gemeente krijgen om
jaarlijks kleine onderhoudswerken aan hun lokalen uit te voeren, nl. chirojongens en –
meisjes Hulshout en chirojongens Westmeerbeek. De chiromeisjes van Westmeerbeek
kunnen hier geen gebruik van maken, daar de gemeente hun grondbelasting reeds
betaalt (hun lokaal staat op gemeentegrond).
2008
€ 537

2009
€ 537

2010
€ 537

ACTIE 21: BOUWFONDS VOOR BOUW- OF VERBOUWPLANNEN OP GEMEENTEGROND DOOR
VERENIGINGEN VAN HULSHOUT
In 2007 zal de gemeenteraad vermoedelijk een nieuw reglement stemmen, waardoor
Hulshoutse verenigingen die bouw- of verbouwplannen hebben voor lokalen die op
gemeentegrond staan, een subsidie kunnen aanvragen bij de gemeente. Voor 2008 zal
waarschijnlijk Chiro Houtvenne van deze subsidie gebruik maken en dit om hun
nieuwbouwplannen te realiseren. De mogelijkheid bestaat dat ook de chirojongens en –
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meisjes Westmeerbeek van dit fonds gebruik zullen maken voor de nieuwbouw van
lokalen en renovatie dak, maar over de timing is momenteel nog geen duidelijkheid.
2008
€ 30.000

DOELSTELLING
7:
Materiële
jeugdwerkinfrastructuur

2009

ondersteuning

2010

aanbieden

op

gebied

van

ACTIE 22: TER BESCHIKKING STELLEN VAN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR AAN HET
JEUGDWERK

De jeugdverenigingen van Houtvenne (KLJ en Chiro), zijn momenteel beide gehuisvest in
gemeentelijke lokalen.
Chiro Houtvenne zal vermoedelijk in 2008 starten met
nieuwbouw op gemeentegrond (zie actie 21 en 24).
2008

2009

2010

ACTIE 23: ONDERHOUD VAN JEUGDLOKALEN EN TERREINEN
Jeugdverenigingen die in gemeentelijke lokalen zitten, kunnen voor kleine
onderhoudswerken rekenen op hulp van de technische dienst van de gemeente. De
andere jeugdverenigingen krijgen hiervoor een kleine vergoeding (zie actie 20). Voor
het onderhoud van de terreinen, kunnen alle verenigingen in de meeste gevallen beroep
doen op de technische dienst van de gemeente bv. gras afrijden, herstellen omheining,
….
2008

2009

2010

ACTIE 24: TER BESCHIKKING STELLEN VAN GEMEENTEGROND
Momenteel is één jeugdvereniging gehuisvest in eigen lokalen, die gebouwd zijn op
grond dewelke eigendom is van de gemeente nl. chiromeisjes Westmeerbeek.
Vermoedelijk zal in 2008 chiro Houtvenne starten met de nieuwbouw van een lokaal, ook
op grond die ter beschikking wordt gesteld door de gemeente.
2008

B

2009

2010

In de mate van het mogelijke wordt met de betrokken vereniging besproken of zij

bij nieuwbouwplannen gebruik kunnen maken van beschikbare gemeentegrond.
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HOOFDSTUK 2: JEUGDBELEID
2.1

PROCES EN ANALYSE

2.1.1 PROCES
Voor dit tweede hoofdstuk, zijn verschillende partijen bevraagd. In eerste instantie is
er via de jeugdraad een evaluatie gebeurd van het resterende deel van het
jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007. Daarnaast zijn er enquêtes afgenomen van jongeren
tot 12 jaar (dit via de school) en van jongeren ouder dan 13 jaar (dit voornamelijk via de
jeugdverenigingen). Als laatste werden verschillende deskundigen betrokken zoals de
coördinator van de kinderopvang, directrice lager onderwijs, bibliothecaris, schepen van
jeugd, maatschappelijk werkster OCMW, … omdat zij een ander licht kunnen werpen op
hetgeen nodig is betreffende het jeugdbeleid in onze gemeente.

2.1.2 ANALYSE
2.1.2.1 Geïntegreerd jeugdbeleid
ONDERWIJS
De lagere scholen in onze gemeente kunnen rekenen op ondersteuning vanwege de
gemeente. Onder ander bij de organisatie van het MEGA-project zorgt de gemeente
voor het vervoer of voor een locatie om dit te laten doorgaan. Ook bij dringende vragen
kunnen de scholen in de meeste gevallen rekenen op ondersteuning van de gemeente.
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Sinds de opening in 1995 is de buitenschoolse kinderopvang een niet meer weg te denken
dienstverlening aan de bevolking. Schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar kunnen hier
terecht vóór en na de schooluren, alsook tijdens de vakantieperioden. Aangezien het
voor ouders in deze hectische maatschappij steeds moeilijker is om hun kinderen tijdig
van school af te halen, is er steeds meer vraag naar bijkomende opvang. Om te blijven
voldoen aan deze stijgende vraag van opvangplaatsen, heeft het gemeentebestuur reeds
enkele acties ondernomen om het aantal opvangplaatsen uit te breiden of staan er acties
op het programma.
In 2007 werd de buitenschoolse kinderopvang in Hulshout verbouwd, waardoor het
aantal opvangplaatsen van 18 naar 35 is gestegen. Voor Hulshout is de opvangcapaciteit
momenteel voldoende.
In Houtvenne en Westmeerbeek wordt momenteel onderzocht welke mogelijkheden er
zijn om de 2 buitenschoolse kinderopvangen uit te breiden. Voor Houtvenne zijn er
reeds gesprekken aan de gang met een architect, om na te gaan of de buitenschoolse
kinderopvang niet kan verhuizen naar de pastorij, maar aangezien de pastorij een
geklasseerd gebouw is, zal dit niet van de ene dag op de andere in orde zijn.
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Voor Westmeerbeek is er de optie om eventueel net achter de school een gebouw te
plaatsen en daar de kinderopvang naartoe te verhuizen. Op die manier kunnen de
kinderen via de achterpoort rechtstreeks de school binnen. Aangezien het stuk grond
achter de school eigendom is van Kleine Landeigendom en het de bedoeling is om de
buitenschoolse kinderopvang te integreren in een groter bouwproject, zullen er nog
ettelijke gesprekken moeten volgen vooraleer dit alles gerealiseerd is.
Naast de aandacht voor meer opvangplaatsen, is het uiteraard ook belangrijk om de
kinderen die op de opvang aanwezig zijn, een prettig verblijf te garanderen. Dit
gebeurt in eerste instantie door het uitstekende onthaal door de begeleiders. Zij zijn
degenen die zorgen voor een leuk spelaanbod. Om de ‘sleur’ voor de kinderen die
dagelijks tijdens de zomervakantie aanwezig zijn op de kinderopvang te doorbreken,
worden er in de zomervakantie wekelijks gratis uitstappen gedaan, wat zeer
geapprecieerd wordt door zowel de kinderen als de ouders. Daarnaast investeert de
gemeente op regelmatige basis in de inrichting van de verschillende opvangplaatsen en
wordt er allerlei spelmateriaal aangekocht.
VRIJE TIJD
De gemeentelijke openbare bibliotheek investeert een groot deel van het budget in
jeugdboeken en –tijdschriften. De bibliothecaris probeert bij de keuze van de boeken
de jongeren te betrekken door de jongeren de mogelijkheid te geven om suggesties te
doen via de ideeënbus of e-mail. Daarnaast organiseren zij ook op regelmatige basis
activiteiten gericht naar jongeren zoals bv. de jeugdboekenweek, voorleesweek e.d.,
welke op een positieve manier worden onthaald.
Net zoals de jeugdraad, ontvangt ook de gemeentelijk cultuurraad jaarlijks een
werkingsbudget van de gemeente. Hiermee organiseren zij jaarlijks verschillende
activiteiten, al dan niet in samenwerking met de bibliotheek.
2007 is net als voor de jeugddienst, ook voor de sportdienst een planningsjaar.
Aangezien in de nabije toekomst de eerste sportgekwalificeerde ambtenaar van
Hulshout zal worden aangeworven, zullen er enkele verschuivingen gebeuren. Er zal in
eerste instantie een aparte sportdienst worden opgericht en daarnaast zal
(vermoedelijk) het gemeentelijk sportaanbod uitgebreid worden. Dit neemt niet weg
dat we de reeds bestaande samenwerking met atletiekclub Hulshout betreffende de
Ronde van Hulshout vergeten. Deze activiteit voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar wordt
door zowel de kinderen als de ouders zeer positief onthaald en zal een blijvend aanbod
zijn.
VERKEER
Voor kinderen is het belangrijk dat hun eigen vervoermiddel waarmee zij zich
voornamelijk van en naar school begeven, namelijk de fiets, tiptop in orde is. Hiervoor
rekenen we als gemeente op de medewerking van politie Zuiderkempen en de scholen.
Zij organiseren jaarlijks een fietscontrole en verkeersweek, en dit vooral om de
kinderen verantwoordelijkheid in het verkeer bij te brengen.
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DIENST WELZIJN / JEUGD
Het huidige SWAP-aanbod voor jongeren van 12 tot 16 jaar vindt meer en meer zijn weg
naar de doelgroep en wordt steeds positief onthaald. Maar uiteraard zijn er ook nog
andere leeftijdscategorieën die tot op heden in de kou zijn blijven staan. Dit zijn
voornamelijk de 6 tot 12-jarigen. Zowel zijzelf als hun ouders komen regelmatig op de
dienst Welzijn langs met de vraag wat de mogelijkheden zijn voor opvang in de
zomervakantie. Aangezien de kinderopvang in de zomervakantie steeds volzet is, zal
vanaf 2008 in de zomer een activiteitenaanbod voor deze leeftijdsgroep worden
uitgewerkt.

2.1.2.2 Ruimte voor de jeugd
Speelruimte en dan voornamelijk speelbossen zijn een belangrijk punt voor de jongeren
en jeugdverenigingen. Momenteel is er 1 speelbos in Hulshout, maar dit dient dringend
onder handen genomen te worden, want wegens de begroeiing en dergelijke kunnen
kinderen onmogelijk spelen in dit bos. Er dienen dus dringend nieuwe afspraken gemaakt
te worden met de boswachter. Ook in de deelgemeenten is er vraag achter een
speelbos. Hierover is nog geen duidelijkheid en tijdens de komende 3 jaren dient te
worden onderzocht of de mogelijkheid bestaat om in Houtvenne en Westmeerbeek een
speelbos aan te leggen.
Omdat de hedendaagse jongeren ook nu nog steeds houden van een stevige fuif, is
ruimte om te fuiven een ander belangrijk punt. Buiten Houtvenne, is een dringende
renovatie nodig van de verschillende parochiezalen. De gemeente is reeds in gesprek
met de verschillende beheerders van de parochiezalen en vermoedelijke zullen deze in
2008 opgeknapt worden, waardoor de jeugd terug beschikt over een volwaardige
fuifaccommodatie.

2.1.2.3 Jeugdinformatie
Momenteel krijgen jongeren op verschillende manieren informatie in hun handen,
namelijk via verspreiding aan het gemeenteloket, openbare bibliotheek, briefwisseling,
website, jeugdraad, jeugdverenigingen, … Afhankelijk voor wie de informatie bedoelt is,
zal de meest geschikte aanpak gekozen worden. Om toch nog meer jongeren te
bereiken, zullen er 2 nieuwe initiatieven genomen worden, namelijk het verspreiden van
een 2-maandelijkse e-nieuwsbrief en het inrichten van de tienerhoek in de gemeentelijk
bibliotheek van Hulshout. Het eerste spreekt voor zich, het tweede is al minder
vanzelfsprekend. Aangezien de gemeentelijke openbare bibliotheek van Hulshout zal
worden uitgebreid in 2008, zal ook de tienerhoek onder handen genomen worden.
Omdat steeds minder tieners de weg vinden naar de openbare bibliotheek, waar toch
heel wat informatie voor handen is, is het aangeraden de bibliotheek voor hen
aantrekkelijker te maken. Om dit te realiseren willen we in samenspraak met de tieners
een echte tienerhoek samen met hen inrichten, zodat zij zich ten alle tijden thuis
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voelen in de bibliotheek en de beschikbare informatie die er voor hen is, ook bij hen
terecht komt.
Ook vanuit de jeugdverenigingen komen er signalen om te werken rond jeugdinformatie.
In het huidige aanbod aan hun leden, proberen zij nu al reeds enkele educatieve en
informatieve activiteiten aan te bieden. Omdat hun eigen achtergrondkennis of hun
materialen daar niet altijd geschikt voor zijn, doen zij vaak een beroep op derden. Dit
vergt steeds een extra kost voor de jeugdverenigingen. Zij stellen dan ook voor om in
samenspraak en via beheer van de jeugdraad, educatieve en informatieve spelen aan te
kopen, zodat deze ontleend kunnen worden door de jeugdverenigingen en waarmee ze
dan zelf aan de slag kunnen gaan in hun eigen jeugdafdeling.
Als laatste vinden de jeugdverenigingen het belangrijk om ‘bekend en herkend’ te zijn in
de gemeente. Een duidelijke aanwijzing van waar de verschillende jeugdlokalen gelegen
zijn en de mogelijkheid om aan hun eigen lokalen promotie te voeren voor eigen
activiteiten, vinden zij dan ook heel belangrijk.

2.2

DOELSTELLINGEN EN ACTIES

2.2.1 GEÏNTEGREERD

JEUGDBELEID

2.2.1.1 Onderwijs
DOELSTELLING 8: Ondersteuning aanbieden voor het onderwijs in onze gemeente
ACTIE 25: FINANCIËLE BIJDRAGE VOOR SCHOOLREIZEN LAGER ONDERWIJS
De Gemeentelijke Basisschool Hulshout ontvangt van de gemeente jaarlijks een toelage
als financiële ondersteuning voor het organiseren van schoolreizen.
2008
€ 1.116

Þ

2009
€ 1.116

2010
€ 1.116

Door het financieel ondersteunen van de Gemeentelijke Basisschool voor het

organiseren van schoolreizen, kunnen zij de kostprijs ten laste van de ouders in
mindering brengen.

ACTIE 26: MEDEWERKING VERLENEN AAN JAARLIJKS MEGA-PROJECT
Het MEGA-project wordt in samenwerking met de gemeenten Westerlo en Herselt en
Politiezone Zuiderkempen georganiseerd. MEGA staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord
en heeft als bedoeling de kinderen van het 6e leerjaar van de verschillende
basisscholen te wapenen en te sensibiliseren tegen allerhande verslavingen zoals snoep,
alcohol, drugs, … Het project biedt jongeren ondersteuning in het maken van ‘gezonde
keuzes’ als alternatief voor risicogedrag.
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2008

Þ

2009

2010

Het project staat open voor alle kinderen van het 6e leerjaar van de 3

basisscholen in onze gemeente. Op die manier worden al de kinderen van dit leerjaar
bereikt, ongeacht of zij tot een specifieke doelgroep behoren.

2.2.1.2 Buitenschoolse kinderopvang
DOELSTELLING 9: Ondersteuning aanbieden aan de buitenschoolse kinderopvang
ACTIE 27: ORGANISEREN VAN WEKELIJKSE UITSTAPPEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
VOOR DE KINDEREN VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Buiten de gewone dagelijkse opvang, organiseert de buitenschoolse kinderopvang in de
zomervakantie wekelijks een uitstap voor kinderen. Deze uitstappen zijn een verzetje
voor de kinderen die vooral dagelijks aanwezig zijn in de opvang.
2008
€ 250

Þ

2009
€ 250

2010
€ 250

Doordat de ouders geen extra bijdrage dienen te betalen voor deze uitstappen,

worden deze uitstappen door de ouders als zeer toegankelijk beschouwd, ook voor de
financieel zwakkere ouders.
ACTIE

28:

ONDERZOEKEN

VAN

DE

MOGELIJKHEID

TOT

UITBREIDEN

VAN

DE

KINDEROPVANG IN DE DEELGEMEENTEN

Momenteel zijn er in de opvang van Houtvenne 12 opvangplaatsen en in de opvang van
Westmeerbeek 15. Aangezien er steeds meer vraag is naar opvang voor kinderen onder
de 12 jaar, is de gemeente de mogelijkheid aan het bekijken om de kinderopvang in
beide deelgemeenten te verhuizen en uit te breiden. Momenteel zijn er al gesprekken
aan de gang met Kleine Landeigendom voor een gebouw in Westmeerbeek en is een
architect aan het onderzoeken om de kinderopvang te Houtvenne te verhuizen naar de
Pastorij. Aangezien dit laatste een geklasseerd gebouw is, zullen de gesprekken en
plannen enkele jaren bestrijken.
2008

B

2009

2010

Aangezien de coördinator en begeleidsters een duidelijk beeld hebben van de

noden en behoeften van de kinderen in een opvang, zullen zij in de mate van het
mogelijke betrokken worden bij uitbreidingsmogelijkheden en zeker bij de inrichting
van de gebouwen.
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2.2.1.3 Vrije tijd
DOELSTELLING 10: Het bieden van ondersteuning aan het bibliotheekbeleid op
gebied van aanbod voor jongeren
ACTIE 29: ORGANISEREN VAN VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN GERICHT AAN JONGEREN
BETREFFENDE OPENBARE BIBLIOTHEEK

Naar aanleiding van de uitvoering van het bibliotheekbeleidsplan zal de gemeentelijke
openbare bibliotheek jaarlijks enkele activiteiten organiseren specifiek gericht naar
jongeren bv. jeugdboekenweek, voorleesweek, kinder- en jeugdjury, klasbezoeken, …
2008
€ 2.000

B

2009
€ 2.000

2010
€ 2.000

Bij sommige van deze activiteiten worden de jongeren zeer actief betrokken en

krijgen ze de kans om hun eigen inbreng te doen zoals bv. bij de kinder- en jeugdjury.
ACTIE 30: AANKOPEN VAN JEUGDLITERATUUR / JEUGDTIJDSCHRIFTEN, …
Ieder jaar wordt er een budget voorzien voor de aankoop van boeken en tijdschriften.
De bibliothecaris zorgt ervoor dat een belangrijk percentage aan jeugdliteratuur wordt
besteed.
2008
€ 12.000

B

2009
€ 12.000

2010
€ 12.000

De jongeren hebben inspraak bij de keuze van de jeugdtijdschriften die worden

aangekocht.
Op regelmatige basis zal de bibliothecaris de jongeren naar hun
interesses bevragen. Daarnaast kunnen zij steeds ideeën in de ideeënbus deponeren of
suggesties mondeling of via mail doorsturen.

DOELSTELLING 11: Het bieden van ondersteuning aan cultuurverenigingen en initiatieven
ACTIE 31: WERKINGSTOELAGE CULTUURRAAD
De culturele adviesraad krijgt jaarlijks een werkingstoelage om cultuurverenigingen en
eigen initiatieven te bekostigen. De meeste verenigingen hebben onder hun leden ook
jongeren en sommigen van de activiteiten van de cultuurraad zoals bv. het
aperitiefconcert, bieden jongeren de mogelijkheid om hun culturele vaardigheden te
tonen aan een groter publiek.
2008
€ 1.983

2009
€ 1.983

2010
€ 1.983
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ACTIE 32: TOELAGE OP NAAM: JEUGDFANFARES
De jeugdfanfares in onze gemeenten ontvangen jaarlijks een toelage van de gemeente.
Dit dient om de vereniging financieel te ondersteunen zodat zij gratis notenleer,
instrumentenleer en instrumenten kunnen geven aan de minderjarigen.
2008

2009

€ 2.500

Þ

2010

€ 2.500

€ 2.500

Door het gratis aanbieden van notenleer, instrumentenleer en de instrumenten

zelf, is het voor jongeren met muzikale interesses zeer interessant om zich aan te
sluiten bij de plaatselijke fanfares. Voor de ouders is er immers geen financiële last
aan verbonden.

DOELSTELLING 12: Het bieden van ondersteuning aan Hulshoutse verenigingen
HERHALING ACTIE 8: ONTLENING VAN MATERIALEN

HERHALING

ACTIE

10:

AANBIEDEN

VAN

VERSCHILLENDE

MOGELIJKHEDEN

OM

PROMOTIE TE VOEREN

HERHALING

ACTIE

21:

BOUWFONDS VOOR BOUW- OF VERBOUWPLANNEN OP
GEMEENTEGROND DOOR VERENIGINGEN VAN HULSHOUT

HERHALING ACTIE 24: TER BESCHIKKING STELLEN VAN GEMEENTEGROND

DOELSTELLING 13: De samenwerking met atletiekclub Hulshout behouden voor de
organisatie van de Ronde van Hulshout
ACTIE 33: ORGANISEREN VAN RONDE VAN HULSHOUT I.S.M. ATLETIEKCLUB HULSHOUT
Op het einde van het schooljaar wordt i.s.m. atletiekclub Hulshout de Ronde van
Hulshout georganiseerd, een loopwedstrijd voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 14
jaar.
2008

2009

2010
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2.2.1.4 Verkeer
DOELSTELLING 14: Verkeersveiligheid in onze gemeente bevorderen
ACTIE 34: FIETSCONTROLE VAN LEERLINGEN LAGER ONDERWIJS I.S.M. POLITIE
ZUIDERKEMPEN IN DE SCHOLEN
In het begin van ieder schooljaar controleert de politie de fietsen van alle
schoolkinderen van het lager onderwijs in onze gemeente.
2008
ACTIE 35: ORGANISEREN
ZUIDERKEMPEN IN DE SCHOLEN

2009
VAN

JAARLIJKSE

2010
VERKEERSWEEK

I.S.M.

POLITIE

Jaarlijks wordt er in de lagere scholen een verkeersweek georganiseerd i.s.m. de
politie, in eerste instantie om de kinderen beter vertrouwd te maken met de
verkeerssituatie in hun eigen deelgemeente. Daarnaast maken ze een fietstocht om de
juiste handelswijze op elke plaats in te oefenen en doen ze enkele
behendigheidsproeven met de fiets.
2008

B

2009

2010

De directies hebben enige inspraak in het programma van de verkeersweek dat de

politie aanbiedt.

2.2.1.5 Dienst Welzijn / Jeugd
DOELSTELLING 15: Aan jongeren van 6-16 jaar een aanvullend aanbod van
activiteiten in de zomervakantie aanbieden
ACTIE 36: IN SAMENWERKING MET WESTERLO, OLEN, HERSELT, GEEL, HERENTALS EN
LAAKDAL EEN SWAP-ZOMERWERKING UITWERKEN (12-16 JAAR)
In samenwerking met de jeugddiensten van de 6 buurgemeenten organiseren de dienst
Welzijn en de jeugdraad van Hulshout tijdens de zomervakantie wekelijks
busuitstappen voor tieners. Elke gemeente organiseert 1 uitstap, waaraan ook de
andere 6 gemeenten hun tieners aan laten deelnemen. De onkosten voor de uitstap van
Hulshout worden betaald met het werkingsbudget van de gemeentelijke jeugdraad.
2008

B

2009

2010

De jeugdraad heeft inspraak op de gekozen activiteit en zorgt mee (in

samenwerking met de dienst Welzijn) voor de concrete uitvoering en vooral begeleiding
van de daguitstap.
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Þ

Vooral jongeren die niet bij een jeugdvereniging zijn aangesloten nemen deel aan

deze uitstappen. De kostprijs voor de uitstappen wordt zo laag mogelijk gehouden.
ACTIE

37:

TIJDENS

DE

ZOMERVAKANTIE

ACTIVITEITENAANBOD AANBIEDEN VOOR JONGEREN VAN

2
6 TOT 12 JAAR

GEDURENDE

WEKEN

EEN

Door de steeds stijgende vraag naar opvang in de zomer en ontspanning voor jongeren
tussen 6-12 jaar, wil de gemeente vanaf 2008 starten om in de zomer enkele
activiteiten aan te bieden.
2008
€ 4.000

B

2009
€ 4.000

2010
€ 4.000

In samenspraak met de jeugdraad zal bekeken worden op welke basis dit verder

dient uitgewerkt te worden (2008). In een later stadium zullen de kinderen /
deelnemers aan de hand van evaluatiemogelijkheden hun mening kunnen uiten en
voorstellen kunnen doen naar de volgende jaren toe.

Þ De onkosten voor de ouders zullen zo beperkt mogelijk worden gehouden.
2.2.2 RUIMTE

VOOR DE JEUGD

2.2.2.1 Speelruimte
DOELSTELLING 16: Aanbieden van voldoende speelruimte voor Hulshoutse jongeren
ACTIE 38: ONDERHOUDEN VAN SPEELPLEINEN EN SKATETERREIN EN DIT CONFORM DE
HUIDIGE WETGEVING

Jaarlijks maakt de gemeente een budget vrij om de speelpleinen en het skateterrein te
onderhouden.
2008

2009

2010

ACTIE 39: TOEGANKELIJKER MAKEN VAN HET BESTAANDE SPEELBOS IN HULSHOUT
Het speelbos van Hulshout ligt er momenteel armzalig bij. In 2008 dienen er nieuwe
afspraken gemaakt te worden met de boswachter om het bos toegankelijker te maken
voor jongeren en jeugdverenigingen. Daarna dient dit jaarlijks opgevolgd te worden.
2008

B

2009

2010

Indien nodig, zal er voornamelijk in samenwerking met de jeugdraad bekeken

worden wat de concrete noden zijn voor het speelbos en op welke manier dingen kunnen
doorgegeven worden aan dienst Welzijn en boswachter betreffende onderhoud en
dergelijke.
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ACTIE 40: ONDERZOEKEN VAN DE MOGELIJKHEID TOT HET AANLEGGEN VAN EEN
SPEELBOS IN WESTMEERBEEK EN HOUTVENNE
De jeugdverenigingen van de deelgemeenten klagen erover dat ze geen geschikt
speelbos hebben, waar ze met hun vereniging terecht kunnen. De dienst Welzijn zal in
2009 nagaan of er in elke deelgemeente een mogelijkheid bestaat voor het aanleggen
van een speelbos en hiervoor de nodige acties ondernemen om dit te realiseren.
2008

B

2009

2010

Via de jeugdraad kunnen de verenigingen voorstellen doen betreffende ideale

locaties voor een speelbos. Het is dan aan de dienst Welzijn om deze mogelijkheden
verder te verkennen en indien mogelijk hier rond afspraken te maken.
ACTIE 41: ONDERZOEKEN VAN MOGELIJKHEID TOT INRICHTEN VAN EEN SPEELWEIDE TE
WESTMEERBEEK
De jeugdverenigingen van Westmeerbeek beschikken momenteel niet over een
voldoende groot veld om massaspelen en dergelijke te organiseren. Er zijn reeds
enkele voorstellen gedaan door de verenigingen van locaties om een speelweide in te
richten. De dienst Welzijn zal in 2009 nagaan of de mogelijkheid bestaat om op één
van die locaties een speelweide aan te leggen.
2008

2009

2010

2.2.2.2 Sportaccommodatie
DOELSTELLING 17: Optimaliseren van de beschikbare sportaccommodatie
ACTIE 42: ONDERHOUDEN VAN HET GEMEENTELIJKE ZWEMBAD
Sinds 2007 heeft de gemeente een nieuw gemeentelijke instructiezwembad. Jarenlang
heeft dit bij vele kinderen en jongeren op het verlanglijstje gestaan en is het dus
belangrijk om dit zwembad degelijk te onderhouden.
2008

2009

2010

ACTIE 43: ONDERHOUDEN VAN SPORTIVA
In 2007 werd de gemeentelijke sporthal volledig gerenoveerd en uitgebreid. Aangezien
vele jongeren lid zijn van Hulshoutse sportverenigingen en via hen op regelmatige basis
gebruik maken van de sporthal, is het belangrijk om deze degelijk te onderhouden.
2008

2009

2010
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2.2.2.3 Fuifruimte
DOELSTELLING 18: Behouden van de mogelijkheid tot fuiven in de gemeente
ACTIE 44: RENOVATIE VAN PAROCHIEZALEN
De 3 parochiezalen zijn een belangrijk onderdeel van de fuifinfrastructuur. Naast
enkele sporadische tent- en openluchtfuiven, is dit de enige accommodatie waar fuiven
kunnen gegeven worden.
De parochiezaal van Houtvenne is recentelijk gerenoveerd en is in degelijke staat.
Jaarlijks mogen er maar 3 fuiven in deze zaal gegeven worden en dit is voorbehouden
voor de 2 Houtvense jeugdverenigingen.
De beheerder van de parochiezaal van Hulshout kreeg in 2007 een éénmalige dotatie
van de gemeente, voor de volledige renovatie van de parochiezaal. Op die manier
kunnen de verenigingen terug optimaal gebruik maken van deze fuiflocatie, met een
maximum van 10 fuiven per jaar.
Over de parochiezaal van Westmeerbeek is er nog geen duidelijkheid over wie en op
welke manier de mogelijke renovatie zal lopen, maar normaal gezien zal hier in 2008
meer duidelijkheid over komen. In elk geval zal in de toekomst de mogelijkheid blijven
bestaan dat de plaatselijke jeugdverenigingen de parochiezaal kunnen gebruiken voor
het geven van fuiven.
2008

2009

2010

2.2.3 JEUGDINFORMATIE
DOELSTELLING 19: Jongeren op gerichte wijze informeren via verschillende
kanalen
ACTIE 45: VERSPREIDEN VAN FOLDERS VIA JEUGDRAAD, LOKET EN BIBLIOTHEEK
De dienst Welzijn krijgt regelmatig folders en brochures met allerlei informatie voor
kinderen en jongeren. In de meeste gevallen worden deze verspreid via de jeugdraad,
het loket en de gemeentelijke bibliotheek. Zeer specifieke folders kunnen ook aan
verenigingen en de scholen verstuurd en/of uitgedeeld worden.
2008
ACTIE

46:

JONGEREN

2009
LATEN

KENNISMAKEN

2010
MET

DE

WERKING

VAN

HET

GEMEENTEBESTUUR

Elk jaar komen verschillende klassen van de lagere school op kennismakingsbezoek op
het gemeentehuis. De kinderen krijgen een rondleiding en elke dienst geeft kort uitleg
over zijn taken en verantwoordelijkheden. Via deze positieve benadering hopen we dat
de kinderen in de toekomst de weg vinden naar het gemeentehuis met hun vragen en
bedenkingen.
2008

2009

2010
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ACTIE 47: OVERLEGMOMENTEN MET JONGEREN EN JEUGDVERENIGINGEN
Bij relevante zaken waar jongeren rechtstreeks bij betrokken zijn (bv. aanleg
skateterrein), of onderwerpen waar jeugdverenigingen nauw bij betrokken zijn (bv.
nieuwbouw jeugdlokalen), worden de rechtstreekse betrokkenen steeds uitgenodigd op
overlegmomenten en vergaderingen met het gemeentebestuur / college van
burgemeester en schepenen.
2008

B

2009

2010

(Jeugd)verenigingen die een overleg wensen met het bestuur kunnen hiervoor zelf

een aanvraag richten aan het schepencollege. Het bestuur zal de vereniging dan
uitnodigen voor een overleg aangaande het voorgestelde onderwerp.

ACTIE 48: INFORMATIE VIA EN VANUIT DE GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD AANBIEDEN
De gemeentelijke jeugdraad is vooral voor de jeugdverenigingen een bron voor het
verkrijgen van allerlei informatie.
Op de jeugdraad worden relevante thema’s
aangekaart en nieuwe wet- en/of decreetwijzigingen die relevant zijn voor jeugd
besproken. Ook onderling doen de jeugdverenigingen via de jeugdraad aan uitwisseling
van informatie, meestal door het aanreiken van tips voor bepaalde vragen / problemen.
2008

B

2009

2010

De jeugdverenigingen kunnen via hun vertegenwoordigers in de jeugdraad

agendapunten aanhalen die dienen besproken te worden en waarover men meer
informatie wenst. Naargelang het thema, zal dan in de meeste gevallen de dienst
Welzijn allerhande informatie opzoeken en verspreiden via de jeugdraad.
ACTIE 49: VERSPREIDEN VAN INFORMATIE VIA HET GEMEENTELIJKE INFORMATIEBLAD
3 maal per jaar wordt het gemeentelijk informatieblad huis-aan-huis bedeeld bij de
inwoners van Hulshout. Elke gemeentelijke dienst gebruikt dit informatieblad om
belangrijke informatie te verspreiden onder zijn doelgroep. Naast deze algemene
informatie van de verschillende diensten, kunnen ook (jeugd)verenigingen informatie via
dit kanaal verspreiden door bv. aankondigingen te laten opnemen betreffende hun
activiteiten. Op deze manier kunnen zij gratis reclame maken voor hun activiteiten bij
de ganse bevolking van Hulshout.
2008
drukwerk

B

2009
drukwerk

2010
drukwerk

Verenigingen die eigen artikels indienen om in het gemeenteboekje te publiceren,

verlenen op die manier een kleine bijdrage op de inhoud.
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ACTIE 50: BELANGRIJKE MEDEDELINGEN VIA DE HOOFDLEIDING VERSPREIDEN
Aangezien sommige informatie niet of laattijdig de leiding van jeugdverenigingen
bereikt, worden sommige belangrijke mededelingen ook rechtstreeks aan de
hoofdleiding verstuurd.
2008

2009

2010

ACTIE 51: UITWERKEN VAN EEN APART ONDERDEEL ‘JEUGD’ OP DE GEMEENTELIJKE
WEBSITE

Om permanente en directe informatie te verspreiden aan kinderen, jongeren en
jeugdverenigingen, gaat de dienst Welzijn in samenwerking met de ICTverantwoordelijke het onderdeel jeugd op de gemeentelijke website uitbreiden en
aanlokkelijker maken.
2008

B

2009

2010

Via de jeugdraad zal in eerste instantie besproken worden welke onderdelen

zeker op de website moeten komen. Daarnaast willen we de site interactief maken,
zodat jongeren ten alle tijden hun mening en ideeën kunnen doorgeven aan de dienst
Welzijn en de ICT-verantwoordelijke.
ACTIE 52: OPMAKEN VAN EEN FUIFGIDS
Vanuit de jeugdverenigingen is er de vraag gekomen om een informatiebundel op te
stellen, waarin alle informatie vermeld staat betreffende het organiseren van fuiven en
evenementen. Dit zou eventueel breder verspreid kunnen worden onder de andere
socio-culturele verenigingen.
2008

2009

2010
€ 400

B

Deze informatiebundel zal in samenspraak met de jeugdraad worden opgesteld,

zodat zij kunnen aangeven welke informatie zeker in deze bundel dient te verschijnen.
ACTIE 53: OPMAKEN BROCHURE SWAP ZOMERWERKING
Jaarlijks worden jongeren tussen 12-16 jaar op de hoogte gebracht van de swapuitstappen in de zomervakantie door een brochure die voornamelijk via de scholen,
jeugdverenigingen en plaatselijke handelaars worden verspreid. Deze brochure dient
jaarlijks opgemaakt te worden.
2008
drukwerk

2009
drukwerk

2010
drukwerk
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ACTIE 54: HERWERKEN BROCHURE ‘OP KAMP IN HULSHOUT’
In 2006 werd de eerste kampbrochure uitgewerkt en verspreid onder de
jeugdverenigingen die een kampplaats aanbieden. Deze brochure heeft een dringende
update nodig met recente informatie.
2008

2009

drukwerk

2010

drukwerk

drukwerk

ACTIE 55: UITWERKEN VAN EEN 2-MAANDELIJKSE E-NIEUWSBRIEF GERICHT AAN
JONGEREN TUSSEN 6 – 18 JAAR I.S.M. BIBLIOTHEEK EN SPORTDIENST
Het gemeenteboekje wordt 4-maandelijks huis-aan-huis verdeeld bij de inwoners van
Hulshout. Aangezien het niet altijd mogelijk is om tijdig informatie door te geven aan
de ICT-verantwoordelijke om dit te kunnen verwerken in het gemeenteboekje, zullen
de diensten Welzijn, Sport en de bibliotheek samenwerken en 2- maandelijks een enieuwsbrief samenstellen en versturen naar elke geïnteresseerde jongere die zich
hiervoor inschrijft. De informatie zal tevens op de gemeentelijks website geplaatst
worden.
2008

B

2009

2010

Het merendeel van de informatie zal van de respectievelijke gemeentelijke

diensten komen, maar de jongeren hebben ook een inbreng door informatie / foto’s
betreffende hun komende / voorbije activiteiten door te geven, waardoor deze mee
opgenomen kunnen worden in de e-nieuwsbrief. Op die manier kunnen we spreken van
een nieuwsbrief voor en door jongeren.

Þ

Aangezien een e-nieuwsbrief enkel toegankelijk is voor jongeren die over internet

beschikken, zullen er op verschillende locaties in de gemeente ook een aantal afdrukken
worden verspreid, zodat ook kinderen die niet over internet beschikken, de nodige
informatie kunnen verkrijgen.
ACTIE 56: INRICHTEN VAN EEN TIENERHOEK IN DE BIBLIOTHEEK
In 2008 zal de gemeentelijke bibliotheek in Hulshout uitgebreid worden. Hierdoor
dient ook de huidige tienerhoek opnieuw ingericht te worden. Omdat de bibliotheek
steeds minder tieners aantrekt, wil de dienst Welzijn i.s.m. de bibliothecaris de
tienerhoek opnieuw aantrekkelijker maken. De reden hiervoor is dat in deze tienerhoek
veel interessante en belangrijke informatie voor jongeren beschikbaar is, die nu wegens
het dalend aantal bezoekers in die leeftijdscategorie, niet bij de doelgroep beland.
Via verschillende oproepen, willen we jongeren motiveren om mee te helpen bij de
inrichting en het kiezen van het aanbod voor deze tienerhoek.
2008

2009
€ 893

2010
€ 693
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B

De bedoeling van dit kleinschalig project is dat de jongeren zelfstandig (met hulp

en begeleiding van de dienst Welzijn en de bibliothecaris) de tienerhoek volledig naar
eigen smaak en binnen het budget, inrichten. Op deze manier is hun betrokkenheid
optimaal en zullen zij ook achteraf gemakkelijker langsgaan in deze tienerhoek,
waardoor de voor hen bedoelde informatie ook tot bij de doelgroep geraakt.

Þ

Elke geïnteresseerde jongeren die dit wenst, kan helpen bij de inrichting van deze

tienerhoek.
ACTIE 57: JAARLIJKS AANKOPEN VAN EDUCATIEVE EN INFORMATIEVE SPELEN
Jeugdverenigingen proberen in hun activiteitenaanbod aandacht te besteden aan
maatschappelijk thema’s en ze bespreekbaar te maken binnen hun eigen vereniging.
Meestal roepen ze hiervoor de hulp in van derden om hen hierbij te assisteren of
ontlenen ze er spelen, wat in de meeste gevallen ook een extra kost betekend. Om
deze kost voor de jeugdverenigingen weg te werken, zullen er jaarlijks (in samenspraak
met de jeugdraad), verschillende spelen aangekocht worden, die dan door de
jeugdverenigingen ontleend kunnen worden.
2008

2009
€ 300

B

2010
€ 300

€ 300

De keuze van de spelen ligt volledig in handen van de jeugdraad en de leiding van

de jeugdverenigingen. Zij zijn het immers die ermee aan de slag moeten binnen hun
eigen vereniging.

Þ

Door rond bepaalde maatschappelijke thema’s te werken, worden jongeren zich

bewuster van de leefwereld rondom zich en zullen zij zich hiervoor ook meer
openstellen.
ACTIE 58: AANKOPEN VAN NAAM- EN PROMOTIEBORDEN VOOR JEUGDVERENIGINGEN EN
JEUGDHUIS

Om een duidelijke plaats te krijgen in het gemeentelijke straatbeeld, krijgt elke
jeugdvereniging en het jeugdhuis een eigen naambord, welke ze duidelijk zichtbaar
kunnen plaatsen. Deze naamborden worden gecombineerd met een publicatiebord
waarop ze hun eigen activiteiten kunnen aankondigen aan de bevolking.
2008

2009

2010
€ 1.500

B

In samenspraak met jeugdraad, jeugdverenigingen en jeugdhuis zal in de mate van

het mogelijke de lay-out besproken worden van deze borden.
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ACTIE 59: AANKOPEN VAN WEGWIJZERS VOOR JEUGDVERENIGINGEN EN JEUGDHUIS
Om het jongeren, bezoekers en op kamp komende jeugdgroepen gemakkelijker te
maken, zullen er voor alle jeugdverenigingen en het jeugdhuis, wegwijzers aangekocht
worden.
2008

2009

2010

€ 1.700
ACTIE 60: JAARLIJKS INRICHTEN VAN EEN INFO- OF VORMINGSAVOND
De jeugdverenigingen en het jeugdhuis hebben nood aan vorming en informatie rond
verschillende thema’s. Naargelang de vraag, zal er jaarlijks een infoavond rond een
bepaald thema uitgewerkt worden.
Deze infoavond kunnen naar verschillende
doelgroepen gericht zijn bv. jeugdverenigingen, ouders, jongeren, …
2008

2009
€ 300

B

2010
€ 300

€ 300

In samenspraak met de jeugdraad en de dienst Welzijn zal er jaarlijks één thema

gekozen worden waarrond een info- of vormingsavond word uitgewerkt.
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HOOFDSTUK 3: FINANCIEEL OVERZICHT
3.1

ACTIE

1
2
3
4
5
6
7
7
7
9
11
12
16
18
20
21
37
52
56
57
58
59
60

3.2

OVERZICHT SUBSIDIABELE UITGAVEN

BEGR.
ART.

761/332/02
761/332/02
761/332/02
761/332/02
761/332/02
761/322/02
421/111/01
421/127/03
421/127/12
876/124/02
761/332/02
761/332/02
761/126/01
761/332/02
761/332/02
124/522-52
761 01/124-48
761 02/124-48
761 02/124-48
761 02/124-48
761 02/124-48
761 02/124-48
761 02/124-48

OMSCHRIJVING

GEPLANDE UITGAVEN PER
DIENSTJAAR
2008
2009
2010

Werkingstoelage jeugdverenigingen
Werkingstoelage jeugdhuis
Werkingstoelage jeugdraad
Kampsubsidies
Subsidies creatieve projecten
Toelage op naam: Roefel
Kampvervoer (chauffeur)
Kampvervoer (brandstof)
Kampvervoer (huur vrachtwagen)
Afvalverwijdering
Kadervorming
Vormingsboeken
Huur jeugdhuis
Bouwsubsidies (reglement)
Toelage op naam: kleine onderhoudswerken
Toelage op naam: bouwfonds
Activiteiten jongeren van 6-12 jaar
Fuifgids
Inrichting tienerhoek bibliotheek
Aankoop educatieve spelen
Aankoop naamborden
Aankoop wegwijzers
Inrichten infoavond

5400
900
600
4.151
1.000
744
640
600
375
1.000
1.700
300
15.000
4.684
537
30.000
4.000
/
893
300
/
1.700
300

5400
900
600
4.151
1.000
744
640
600
375
1.000
1.700
300
6250
4.684
537
/
4.000
400
693
300
1.500
/
300

5400
900
600
4.151
1.000
744
640
600
375
1.000
1.700
300
/
4.684
537
/
4.000
/
/
300
/
/
300

Totaal geplande subsidiabele uitgaven:

74.824

36.074

27.231

Geraamde gemeenschapstoelage:

21.927,35

21.927,35 19.334,05

Te financieren met eigen middelen:

52.896,65

14.146,65

7.896,95

VOLLEDIGE FINANCIËLE OVERZICHT
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