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VERSLAG

Dinsdag 16 oktober 2007
20.00 uur

Jeugdraad Maaseik

Jeugdhuis De Kick

Aanwezig: Maarten lemmens, Petroci Frank, Anneleen Géron, Jorg Stijven, Tom Vranken, Sepp
Tilkens, Roel Van Broeckhoven, Sandro Rizzo, Nicky Verlaak, Patrick Dirx, Tom Vranken, Bregt
Vastmans, Koen Pijls, M. Reeskens (Schepen), Johan Fredrix (jeugddienst).

1.

Formuleren van adviezen

Kadervorming Anneleen Géron
De jeugdraad formuleert positief advies over de aanvraag van Anneleen voor de terugbetaling van het
tweede deel van de gevolgde cursus.

Projecttoelage Kadans
De jeugdraad geeft positief advies over de projectaanvraag van dienstencentrum Ter Engelen en vzw
Fuego voor de organisatie van het project Kadans.

Projecttoelage Battle of the bands
De jeugdraad geeft positief advies over de projectaanvraag van het Heilig kruis St Ursula Urselinnen,
afdeling crea@work voor de organisatie van het project battle of the bands.

2.

Bespreking werkingstoelagen

Aan de hand van de ingediende aanvraagformulieren tot het bekomen van werkingssubsidies hebben
wij het trekkingsrecht per vereniging berekend. De werkingssubsidies worden berekend aan de hand
van een puntensysteem waarbij, voor jeugdverenigingen, rekening gehouden wordt met het aantal
leden, aanwezigheidsuren, woonplaats en kadervorming leidinggevenden. Daarenboven ontvangt
iedere jeugdvereniging een basistoelage van 125,00 euro. Voor jeugdhuizen of erkende
ontmoetingsplaatsen voor jongeren worden de werkingssubsidies berekend op basis van de
openingsuren en georganiseerde activiteiten. Ook zij ontvangen een basistoelage van 125,00 euro.
De verenigingen die vandaag niet aanwezig waren mogen het totaaloverzicht en de evolutie in
vergelijking met vorige jaren via de post verwachten.

De Jeugdraad gaf een positief advies op de berekening van de werkingstoelagen. In december mogen
jullie volgende bedragen op jullie rekening verwachten:
Chiro Neeroeteren

-

163 punten

-

2.245,63 euro

Chiro jongens Opoeteren

-

86 punten

-

1.243,86 euro

Chiro meisjes Opoeteren

-

71,5 punten

-

1.055,22 euro

Jeugdharmonie Concordia

-

49,5 punten

-

769,00 euro

Jeugdorkest De Voortgangertjes

-

96 punten

-

1.373,96 euro

Jongerenkerk Maaseik

-

34 punten

-

567,34 euro

Jeugdorkest Maasoeter

-

47 punten

-

736,47 euro

Scouts en Gidsen

-

102,5 punten

-

1.458,53 euro

KSA Maaseik

-

102,5 punten

-

1.458,53 euro

VKSJ Maaseik

-

143,5 punten

-

1.991,94 euro

KLJ Voorshoven

-

83 punten

-

1.329,83 euro

Speelpleinwerking Neeroeteren

-

46 punten

-

723,46 euro

Vormselcatechese Maaseik

-

73,5 punten

-

1.081,24 euro

Jong VLD Maaseik

-

11 punten

-

268,11 euro

Vzw Fuego

-

123 punten

-

1.725,23 euro

Jeugdhuis De Kick

-

162 punten

-

2.232,75 euro

3.

11-11-11

Naar jaarlijkse gewoonte zijn de campagnes van 11.11.11 volop van start gegaan. Jos Simons en
Jacqueline Creemers van de dienst Welzijn van de Stad Maaseik geven een woordje uitleg bij de
verschillende campagnes en hopen jeugdverenigingen warm te maken om eraan deel te nemen.
Enerzijds zijn er de millenniumdoelstellingen die ervoor moeten zorgen dat tegen 2015 de armoede
uit de wereld is! In kader hiervan is er de campagne “NIET TE VRETEN!”
Aan de hand van een interactief spel voor jeugdverenigingen en jeugdhuizen wordt de problematiek
bespreekbaar gemaakt. De begeleiding van het spel gebeurt via een dvd, gepresenteerd door Wouter
Deprez. Verenigingen die interesse hebben om dit spel te spelen kunnen de dvd uitlenen bij de
jeugddienst.

In de tweede plaats is er de actie die erop gericht is om de EPA’s of Economische Partnerschaps
Akkoorden te stoppen. De EPA’s zijn onderhandelingen tussen Europa en landen in het Zuiden
waardoor in- en uitvoer van producten gemakkelijker wordt. Maar de kleine Afrikaanse boeren kunnen
niet concurreren tegen de grootschalige en vaak gesubsidieerde Europese landbouw.
Kortom;de EPA’s zullen Afrika dieper in de armoede duwen!
Vandaar de actie win for life in Africa, een petitie in de vorm van een krabbiljet. Wij hopen dat zoveel
mogelijk jeugdverenigingen bereidt zijn om aan deze actie deel te nemen door al dan niet samen met

jullie leden op pad te gaan en zoveel mogelijk mensen te overtuigen om een krasbiljet in te vullen.
Alle biljetten zijn gratis en de deelnemers maken kan op een prijs. Jullie verzamelen zelf alle
ingevulde biljetten en bezorgen deze aan de jeugddienst of dienst welzijn. Speelpleinwerking
Neeroeteren, Chiro jongens en meisjes Opoeteren, jeugdhuis De Kick en Scouts Maaseik hebben reeds
krasbiljetten aangevraagd. Mochten er nog geïnteresseerden zijn, neem dan even contact op met de
jeugddienst of met Jos Simons van de dienst welzijn op het nummer (089)560 549.

4.

Varia

20 oktober 2007:

Amerikaanse avond in jeugdhuis De Kick

10 november 2007:

Sinterklaasfeest in Opoeteren

11 november 2007:

Sinterkleesfeest in Maaseik

16 november 2007:

De Heideroosjes in Fuego

17 november 2007:

“3th wave” Electro en Techno in jeugdhuis De Kick

18 november 2007:

Sinterklaasfeest in Neeroeteren

22 december 2007:

Black out après examen party in jeugdhuis De Kick

