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Mappencontrole
• Meisjeschiro Balegem heeft geen map bij
Brochure voor jeugdverenigingen
• Het dagelijks bestuur heeft de jeugdgids teruggevonden van zoveel jaar geleden
o Boekje met per vereniging een pagina
 Vanuit de jeugdraad
 1 boekje voor iedereen
o Misschien kunnen we opnieuw een jeugdgids opstellen?
 1 boekje dat een aantal jaar kan meegaan
• Geen startdag- of kampdata
o Ligt dat niet vast? (bv. Laatste zondag september, …)







Nee: meestal liggen die zaken in dezelfde periode, maar
dat verandert af en toe
• De info in het boekje voor iedere vereniging wordt verzameld via de
infofiches (uitgedeeld tijdens de jeugdraad)
o Stuur liefst voor 1 april ook een paar goede foto’s door
Is het mogelijk om een brief bij te steken?
• Ervaring van de jeugddienst wijst erop dat veel ouders zich vooral op
websites baseren, dus maak zeker uw website in orde!
Wordt verdeeld via scholen
• Zo krijgen de neutrale gebieden (Landskouter, Gijzenzele en Moortsele)
ook informatie

Aanvragen werkingssubsidies
• Moeten binnenkort binnen
o Voor 1 april
o Binnenbrengen op de jeugddienst bij Mireille
Andere subsidies (kamp, milieu, renovatie, brandveiligheid, kadervorming en overkoepelende
activiteiten)
• Er worden infopakketten gemaakt, met daarin alle informatie
• Enkel zaken aangekocht of gefactureerd voor 1 oktober kunnen worden ingegeven
• Renovatiesubsidies
o Scouts Scheldewindeke heeft een bundel ingediend
o Jongenschiro Balegem zal waarschijnlijk dakwerken laten uitvoeren
 Dat bedrag zal vermoedelijk het totale beschikbare bedrag overtreffen. Er zal
gekeken moeten worden hoe dat geregeld wordt.
Materiaalmagazijn
• Jaarlijkse actie van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
• Mogelijkheid om veel speelmateriaal in één keer aan te kopen
• Het speelplein bestelt sowieso materiaal
o Jeugdverenigingen kunnen zelf ook een bestelling plaatsen bij VDS
o Het materiaal van de verenigingen kan mee afgehaald worden door de gemeente (bij
afhaling van materiaal voor de speelpleinwerking).
Fiscale attesten
• Zijn meegegeven aan de groepsleiding
• De originele liggen nog steeds op de jeugddienst
o Indien nodig kunnen er kopies gegeven worden
Parkconcerten
• 1 avond kan er opengehouden worden door een jeugdvereniging
o 18 of 25 augustus
 Geïnteresseerden voor 25 augustus: Jongenschiro Balegem, Meisjeschiro
Balegem en Scouts Oosterzele

Best een beurtsysteem afspreken om elk jaar een vereniging te
selecteren
• Scouts Scheldewindeke en Pallieter hebben al eens opengehouden
• Wordt verder besproken op volgende jeugdraad. Pols allemaal eens of
jullie dit wel of niet willen doen
o Het enige dat geregeld moet worden is de toog, maar dan wel alles omtrent de toog
•

21 oktober is het dag/nacht van de jeugdbeweging
Activiteit voor alle Oosterzeelse jeugdverenigingen
• Wordt uitgesteld naar volgend werkjaar
o Reden: Van elke vereniging is er 2 – 3 man nodig om een paar avonden samen te zitten.
De leiding die zich nu inzet staat misschien volgend jaar bij een andere afdeling of stopt
• Datum kan al vermeld worden en zal door het DB worden voorzien
Toelichting door David De Landsheere ivm fuifbeleid in den Ambacht.
• Na de vorige jeugdraad hebben er al een aantal verenigingen samengezeten met de politie om
hun fuif voor te bereiden
o Afgesproken afspraken
 Organisatoren (ongeacht jeugdvereniging of niet) moeten flyeren aan huis om
hun activiteit aan te kondigen
• Minstens 24u op voorhand
• Flyer radius is zelf in te schatten
• De flyer moet contactgegevens bevatten van tenminste 2
contactpersonen
• Is al gebeurd en werd op positieve reacties van de buurt onthaald
 De onmiddellijke buurt moet ook proper achtergelaten worden
• Loop ook bij daglicht eens rond om het vuil buiten op te ruimen
o Laatste fuif verliep zonder problemen
• De afsprakennota is aangepast (pas op met het gebruiken van oude versies)
• De Ambacht moet proper achtergelaten worden
o Toog opkuisen
o Zaal vegen
o De bergruimte bevat vanaf nu 2 sneeuwschoppen
 Zijn andere dan die van de fuifkoffer, dus kunnen niet door elkaar gehaald
worden
o Er is extra opkuismateriaal aangekocht en beschikbaar
Varia’s
• Jongenschiro Balegem
o Wil dakwerken laten uitvoeren
o Volgende jeugdraad kunnen ze een definitieve offerte voorleggen
o Waarschijnlijk voor komende zomer
 Zou het mogelijk zijn om tegen dan een idee te krijgen van een bedrag van de
renovatiesubsidies?
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2 problemen
o Er moet momenteel gewacht worden op een begrotingswijziging
voor de definitieve beschikbaarheid van de subsidiebedragen
o Tot 1 oktober mag elke vereniging nog aanvragen indienen
 Dit kan afgesproken worden met de verenigingen
 Kan er tegen volgende jeugdraad eens gepolst worden
wie er nog renovatiesubsidies zou willen indienen?

Scouts Oosterzele
o Eetfestijn: 19 maart 2016
 U kan de avond zelf beslissen welk vlees men eet
 Iedereen in uniform krijgt korting
o Pastda?!: 23 april 2016
o Zijn geïnteresseerd om openklapbare tafels en banken te kopen
 Heeft iemand een adres?
 Blijkbaar wel kostelijk
o Putten in de oprit zullen opgevuld worden met steengruis
 Kan de gemeente financieel tussenkomen?
• Nee: de grond is van de Kerkfabriek, niet van de gemeente
Meisjeschiro Balegem
o Crorcktail: 26 maart 2016
KSA
o Naar goede gewoonte weer optredens tijdens de Sinksenkermis
Pallieter
o De-VRT-doet-weer-mee-weekend op 15-17 april 2016
o Temptation party: 23 april 2016
 Gratis gadget indien in strandkledij
o Battle of the bands: 30 april 2016
o Deelgemeentezuipen: 21 mei 2016
o Eetfestijn: 30 oktober 2016
Scouts Scheldewindeke
o Wanneer komt de Pallieter langs?
 Ze komen nog zeker af
 Laat op voorhand iets weten
 Ze komen eens bij alle verenigingen rond
o Zou het niet goed zijn, moesten leiding van alle verenigingen bij elkaars fuif binnen
kunnen aan voorverkoopprijs?
 Geen gedoe meer met kaarten aan de kassa te leggen
o Mannen met Ballen eetfestijn: 12 maart 2016
Meisjeschiro Scheldewindeke
o Chalaspi: 11 maart 2016
o Flügelparty: 1 april 2016

Volgende jeugdraad : maandag 4 april om 20u in de vergaderzaal van de sporthal.

