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Verslag Jeugdraad
Datum: 1 februari 2016
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Verontschuldigd:
Simon van der Spiegel
Filip Michiels

Voorzitter
Open VLD plus

Goedkeuring vorig verslag
• OK
Mappencontrole
• KSA Oosterzele is te laat en heeft geen map mee
o Belooft om de volgende keer te trakteren
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Data
•

•

Meisjeschiro Scheldewindeke
o 11 maart 2016: Aspicafé
 Aanvraag ligt bij de politie: Schepen Hanna zal eens polsen
Schepen Hanna
o 6 maart 2016: Solidariteitsontbijt in de Rots

Den Ambacht: David van de cultuurdienst is aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden
• Klopt het dat de concessie ten einde loopt? Indien ja, is er dan mogelijkheid om te onderhandelen met het AGB om te onderhandelen voor goedkopere drankprijzen (eventueel via andere
brouwers)?
o De concessie loopt inderdaad ten einde
o Het is zeker mogelijk om eens samen te zitten en het te bespreken, maar er spelen
meer factoren mee dan waar de jeugdraad van afweet
• Vragen:
o Brecht: Het zijn voornamelijk altijd dezelfde punten die terugkomen, voornamelijk de
hoge drankprijzen, die erg pijnlijk zijn voor jeugdverenigingen. Een vergelijking: Duvelnacht in Oosterzele had ongeveer de helft van het volk dan Duvelnacht in Zottegem,
maar de drank kostte wel ongeveer €1250 meer. Het is ongeveer €18.93 per bak, wat
dubbel zoveel is als in de Colruyt. Daarnaast vervallen ook bepaalde voordelen van
brouwers (bijvoorbeeld korting op elk 5e vat).
 David: De concessie hangt samen met het praatcafé en zal eindigen eind maart.
De gerant levert ook in de andere gebouwen en betaalt voor die monopolie
(concessie). Een brouwer daarentegen moet geen concessie betalen en kan
handelen met iedereen die bij hem drank wenst te kopen. Dit onderscheid zorgt
ervoor dat de gerant van de concessie nooit dezelfde voordelen als een brouwer kan bieden.
 Er is gekozen voor een concessie met een gerant omwille van het praktisch aspect: de gebouwen worden snel achter elkaar verhuurd voor telkens korte tijd.
Het gebruik maken van geranten vereenvoudigt het proces en zorgt voor minder verwarring bij het verhuren.
 David is er zich wel van bewust dat de prijzen inderdaad vrij hoog zijn. Hij wil
gerust samen met jeugdverenigingen bekijken of de prijzen te verlagen zijn en
of er een speciale regeling kan voorzien worden voor jeugdverenigingen.
o Brecht: In Zottegem heeft Bevegems Vijvers bijvoorbeeld 2 brouwers die vasthangen
aan de zaal. Deze zorgen voor concurrentie en dit verlaagt de prijzen
o Jelle: Is het eigenlijk nodig dat het Praatcafé en de Ambacht met GC De Kluize aan elkaar vasthangen?
 Dit is eenvoudiger en transparanter naar de cultuurdienst toe, al is het misschien inderdaad niet het beste systeem. Vanuit de cultuurdienst werd er ook al
gedacht dat lagere prijzen voor een hoger rendement kunnen zorgen. Mocht er
op 1 april 2016 niemand geïnteresseerd zijn, dan neemt de cultuurdienst het terug op en wordt er weer gewerkt via Schepens.
o Jelle: Als er al gewerkt werd met Schepens, waarom is men dan veranderd van brouwer?
 David: dit is gebeurd in overleg van de geranten.
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o Eveline: kan er dan terug veranderd worden bij nieuwe geranten?
 Dit kan zeker besproken worden. Er wordt gewerkt met geranten omdat dit het
meest lucratief is voor het AGB: Het AGB ontvangt een vergoeding en dienstverlening. Er werd al in de cultuurdienst nagedacht dat het verlagen van de vergoeding ook de prijzen opgesteld door de geranten zou verlagen (wat op zijn
buurt weer zou leiden tot een hoger rendement). Er moet wel opgelet worden:
er spelen ook nog steeds economische wetten mee, dit maakt het allemaal niet
zo eenvoudig.
o Jelle: Als het praatcafé perfect leefbaar is, waarom kan het dan niet ontkoppeld worden?
 In het huidige systeem is het alleszins eenvoudiger. Daarnaast is het praatcafé
sowieso afhankelijk van de activiteiten in GC De Kluize.
o Valentijn: Hoe zit het met het onderhoud van de Ambacht? Wie onderhoud er bijvoorbeeld de taps? Doordat de tapkraanbuizen doorhangen, blijft er bier in de buizen zitten
en dit beschimmelt. Kan de trappenhal deftig afgesloten worden? Op dit moment zijn
er niet echt middelen om dit af te sluiten, waardoor er af en toe mensen naar boven
sluipen.
 David: Dit is niet voor de gerant, maar voor het AGB. Er kan naar gekeken worden.
o Eveline: Er was ook sprake om een afdak te hangen?
 David: Dit blijkt niet evident te zijn. Klaas had een voorstel, maar daar is nog
niets uitgekomen.
o Eveline: Er zijn ook veel kluisjes waarvan de sleutels zijn verdwenen. Blijkbaar houden
sommigen die bij als privékluisjes.
 Alternatieven zoals een waarborg, eigen sloten, cijfersloten, … lossen het probleem niet op
 Waarschijnlijk geen oplossing, desnoods worden het gewoon open kluisjes (kasten dus)
Er zijn klachten betreffende overlast omtrent de Ambacht
o Vooral buiten wordt er blijkbaar heel veel afval achtergelaten
 Eigenaars van de parking buiten zouden deze misschien niet meer willen verhuren hierdoor
 De afval valt op zich mee, maar wekelijks wat afval in uw tuin vinden is niet
aangenaam
• Het fuifseizoen is september – november en februari – april
o Het is dan bijna elk weekend wel iets te doen in de Ambacht
 Er wordt verwacht dat er bij licht eens de ronde wordt gedaan buiten
o Blijkbaar zijn er naast afval nog klachten
 Er heeft bijvoorbeeld iemand zijn behoefte gedaan in een voortuin
o Als de klachten blijven kan het zijn dat er een limiet gezet wordt op het aantal fuiven in
de Ambacht
 Dat zou spijtig zijn, het is en blijft een fuifzaal
 Soms ligt het afval ver
 Het is ook vaak materiaal dat niet uit de Ambacht komt
 Zet een extra persoon buiten om er op te letten
• Sommige verenigingen zitten al krap aan mankracht
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Het is lastig om het tegen te gaan
De eerstvolgende fuiven wordt er overlegd met de politie
• Eens vragen of de politie niet wat meer kan komen rondtoeren
Er zal geflyerd worden in de buurt met daarop het telefoonnummer van de verantwoordelijke
• Den ambacht heeft een telefoon
We kunnen eventueel een jaarlijks buurtoverleg organiseren
Wat met niet-jeugdverenigingen?
• Zij moeten ook de maatregelen naleven (check bij licht, flyers, …)

o Opkuis
 De zaal moet geveegd worden
 De toog moet proper gepoetst worden
o Voor periodiek terugkerende activiteiten kan er een optie genomen worden voor 5 jaar
o Steeds meer volk vindt zijn weg naar den Ambacht
o Let op, het is niet omdat je de sleutel krijgt dat de zaal dan ook van jou is.
 De zaal is enkel beschikbaar voor de gehuurde periode
 Het kan zijn dat de zaal nog wordt gebruikt wanneer je zou willen gaan opzetten voor een fuif, hou hier rekening mee!
o Kan er op de website van het AGB of de cultuurdienst een kalender gezet worden met
wanneer er al verhuurd is?
 Lastig, er zijn ook privé-evenementen
 Ze moet echt up-to-date gehouden worden, omdat er mensen erop rekenen
om te reserveren
 Vragen is weten, vraag het gewoon aan de cultuurdienst
Nieuw kopieerreglement
• Is ingegaan vanaf 1 januari 2016
• Al meegegeven via mail (en nogmaals op de jeugdraad)
Subsidies
• Aanvraagformulieren werkingssubsidies
o Meegegeven op de jeugdraad
o 6 verenigingen 1 jeugdhuis
o Moet binnen voor 1 april 2016
• Aanvraagformulieren renovatiesubsidies
o Pallieter
 Toilet was verstopt en is gerepareerd door loodgieter
• Valt onderhoud, niet renovatie
 Moet enkel aankoop aangegeven worden, of ook uren?
• Zolang er een factuur is kan het binnengestoken worden
 Kan de factuur gedeeld worden?
• Mailen naar Mireille
• Steek allen tegen de volgende jeugdraad alles binnen
o Zicht op hoever we staan
o Dus o.a. milieu, renovatie, brandveiligheid, …
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Groepsleidingverzameling
• 22 februari 2016
Fiscale attesten 2015
• Breng ze volgende jeugdraad mee
Sinds kort geven sommige mutualiteiten ook een terugbetaling van het lidgeld van de jeugdbeweging.
Ouders kunnen daar een formulier voor laten invullen.
Activiteit a la maak kabaal
• Er werd vorige jeugdraad al eens gepolst naar geïnteresseerden in de leiding
• Volgende jeugdraad zullen er een paar data vastgelegd worden
• Het gaat om een activiteit voor de jongeren en een voor de ouderen
• Zal doorgaan in het najaar
Varia’s
• Jeroen
o De actie voor stickers PMD (zie vorig verslag) hoeven geen BTW nummers meer
• Meisjeschiro Scheldewindeke
o Niet vergeten: 28 februari 2016 is het friet met stoverij
• Jongenschiro Balegem
o Is sinds nieuwjaar 2016 een VZW
o Moeten ze nog papieren aanpassen?
 Nee
• Pallieter
o Bij elk evenement wordt er eigen drank binnengesmokkeld, zelfs bij pinten aan 1 euro
 Is echt triest
o Er wordt gesluikstort bij de Pallieter
 Geperste vezelplaten, ikea kasten , … bij het brandhout
 Schepen Hanna heeft klacht tegen onbekenden neergelegd bij de politie
• De gemeente zal de kosten nu voor zich nemen tot een dader bekend is
 Het ligt daar heel vuil en dat nodigt uit tot sluikstorten
• Er komen daar ook veel opmerkingen over uit allerlei kanten
• Tegen volgende week moet heel de boel opgekuist zijn
o Ook de vuurput moet dan toe zijn
• Vroeger was er wel een kot waar er gerief kon worden opgeslaan
o Vraag het aan ambtenaar dienst Woon- en leefomgeving Dirk De
Ganck, waarschijnlijk is er geen vergunning nodig
o De Pallieter kan het werk doen, maar kan het gesubsidieerd
worden?
 Het moet aangevraagd worden, het is gemeentegrond
o Mag de post naar de Pallieter gaan in plaats van Mathias?
 Ok, maar vergeet de postbus niet te bekijken!
• KSA Oosterzele
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o Er zijn vrijkaarten voor Beer Pressure op 13 februari 2016
Scouts Scheldewindeke
o Er zijn vrijkaarten voor Day ’n Knight
o 12 maart 2016 is het Mannen met Ballen (eetfestijn)
o De Pallieter had gevraagd om eens te mogen spreken bij de oudste leden van de
jeugdbewegingen over de Pallieter
 Is geen probleem
 Als andere jeugdverenigingen ook willen dat de Pallieter bij hun eens komt
spreken, kan dat gerust
Schepen Hanna
o Heeft Scouts Windeke een soort richttermijn om de erfpacht en VZW in orde te brengen?
 Scouts Windeke wacht voor de erfpacht tot de gebouwen in orde zijn
o Kan de dagorde van de jeugdraad op voorhand meegedeeld worden?
 Eveline en Simon nemen deze taak op zich
o Het nieuwe jaar is begonnen en schepen Hanna wil bij alle jeugdbewegingen langsgaan, wanneer kan dit?
 Meisjeschiro Scheldewindeke: 12 februari 2016 om 20u30
 Jongenschiro Balegem: 19 februari 2016 tussen 20u00 en 03u00
 Pallieter: binnen 3 weken, ze laten nog iets weten
 KSA Oosterzele: 21 februari 2016 om 17u30
 Meisjeschiro Balegem: Elke vrijdag om 20u00
 Scouts Scheldewindeke: binnen 3 weken, ze laten nog iets weten

Volgende jeugdraad is op 7 maart 2016 om 20u
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