Jeugdraad 4 april 2016
Aanwezig:
-

Jelle De sutter
Brecht Claeys
Free Vekeman
Noemie Bauwens
Diederik Van de Casteele
Jelle Dutry
Reinout Van Vlaenderen
Jasper begyn
Karen Waeytens
Clara Van Durme
Filip Michiels
Hanna Courtyn
Jeroen Martens
Simon Van der Spiegel
Mireille Helderweirdt

Pallieter niet aanwezig
Subsidies













Werkingssubsidies: bij iedereen in orde en op tijd. Dikke pluim! Proficiat !
Uitbetaling hiervan is voor het najaar.
Andere subsidies: iedereen heeft een brief gekregen : de beschikbare subsidies en
bijhorende bedragen blijven hetzelfde zoals de voorbije jaren. Mireille deelt overzichtje uit
van de verschillende soorten subsidies en de beschikbare bedragen.
Iedereen krijgt bundeltje met de 6 reglementen en aanvraagformulieren
Nog + 3000 euro beschikbaar voor subsidies ivm brandveiligheid. Laat je lokalen controleren,
de brandblusapparaten, pictogrammen, etc…
De jeugdraad werkte samen met MGI in Balegem : brandblusapparaten, picto’s, controle,...
deze onkosten kan je inbrengen voor deze subsidies.
Contactgegevens :
MGE Fire Protection – Vrijhem 19 – 9860 Oosterzele
09 362 17 15
www.mge-fb.be
Tip om eens te bekijken : Brandverzekering: nog recent? Brandverzekering voor gebouw en
brandverzekering voor inboedel : eens bekijken of het bedrag voor het gebouw/ de inboedel
nog steeds realistisch is. Is stormschade inbegrepen in de verzekering?
Renovatiesubsidies: scouts heeft nieuwe deuren nodig & eventueel nieuw raam. De
jongenschiro heeft een nieuw dak nodig. Tegen volgende jeugdraad : offertes voor de
renovaties van de verschillende verenigingen meebrengen.
Voor 1 oktober moeten alle aanvragen/ facturen binnen zijn!

Jeugdgids




Ingevulde infofiches aan Mireille bezorgen
Eveline Martens stuurt een mail rond met de vraag dat iedereen per jeugdbeweging enkele
foto’s doorstuurt
Er wordt een boekje ontworpen waarin alle jeugdverenigingen staan en dit wordt verspreid
in groot Oosterzele

EHBF-map
 Eerste hulp bij fuiven
 Algemene & specifieke (per gemeente) reglementen zijn hierin uitgeschreven bv:
opleiding fuifcoach, sluitingsuren, buurtvriendelijkheid,...
 Lancering is gepland voor eind juni
Varia 1









Polsbandjes voor de fuiven tijdig vragen bij Mireille en overschot terug in fuifkoffer steken
Polsbandjes is voor alcoholbeleid, maar best niet voor inkom (want zijn overal dezelfde;)
Parkconcerten 25 augustus: Meisjeschiro Balegem doet de toog
Aanvragen voor evenementen : de aanvragers krijgen vaak kort voor de activiteit pas de
officiële toestemming. De behandeling van de aanvragen gebeurt in volgorde van de data
van het doorgaan van de activiteiten. Zou de behandeling kunnen in volgorde van het
binnenkomen van de aanvragen ? Zo weet men eerder wat wel/niet kan doorgaan en de
eventuele voorwaarden.
Flugelfuif 3.0 van Chiro Tel Aviv Scheldewindeke is vlot verlopen en zonder problemen.
Jo-weekend gaat niet door dit werkjaar: iedereen krijgt mail hierover om dit te duiden.
Ter vervanging ‘Weekend van de Jeugdbeweging’: vrijdag 21 oktober nacht van de
jeugdbeweging – zaterdag 22 oktober: activiteit voor leden van het middelbaar – zondag 23
oktober: leden uit het lager.

Varia-2–ronde / data ronde






Chiro Windeke: Ontbijt op zondag 24 april
Er is interesse voor vorming EHBO
Jongenschiro Balegem: de vraag om tegen volgende jeugdraad wat definitiever te kunnen
zijn omtrent de subsidies
Scouts Oosterzele: Past-da 24 april
KSA: eetfestijn 16 april

Volgende jeugdraad : maandag 2 mei 2016.

