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Verontschuldigd : schepen Hanna

Goedkeuring vorig verslag
• Meisjeschiro Scheldewindeke stond niet op aanwezig
Mappencheck
• OK
Lijst van alle straten en het aantal huizen per straat
• Wie mankeert nog de lijst?
◦ Uitgedeeld
Subsidies
• Werkingsubsidies zijn door iedereen goed ingediend
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• Totaal budget bedraagt €8000.
◦ Gedeeld door aantal verenigingen/jeugdhuizen (dus gedeeld door 7)
• Er moet een advies voor geschreven worden
◦ Getekend door voorzitters
◦ Wordt samen met de berekening van de werkingssubsidies op het college van
burgemeester en schepenen gebracht.
◦ Bevat dat het bedrag gedeeld wordt door 7 (6 verenigingen en 1 jeugdhuis)
▪ 13 stemmen in totaal: Unaniem akkoord
• Zijn er nog aanvragen?
◦ We zijn nu mei, er is geen jeugdraad voor september
▪ Alle aanvragen voor alle andere subsidies moeten binnen tegen eind september!
◦ Meisjeschiro Balegem: sloten voor ramen, valt dat onder subsidies?
▪ Veiligheidssloten staan niet in de lijst voor renovatiesubsidies
▪ Op de jeugdraad in oktober kan het aangehaald worden dat het niet in de lijst staat,
maar wel meerwaarde heeft. Het kan dan opgenomen worden in de lijst.
Inbraken in jeugdlokalen
• Er is een golf van inbraken
• Er is een nieuwe brochure uit met hints en tips ter preventie
• Onlangs was er een overleg tussen alle jeugdraden en de politiezone
◦ De politie wil gratis langskomen om de lokalen te adviseren op vlak van inbraakpreventie
◦ De politie is ook bereid tijdens kampactiviteiten gratis eens de lokalen te controleren op
inbraak
“Eerste hulp bij fuiven” -map
• Wordt voorgesteld op maandag 27 juni om 17.30u in het jeugdhuis van Merelbeke. De
jeugdraad en jeugdwerkinitiatieven zullen ook uitgenodigd worden.
Den Ambacht
• Meisjeschiro Scheldewindeke hebben er het laatst een fuif gehouden
◦ Hoe waren de nieuwe drankprijzen?
▪ Hadden een tijdelijk overgangstarief
◦ Alles ging goed
• Prijzen zijn goedkoper
◦ Ongeveer €10 goedkoper / vat
◦ Jeugdverenigingen krijgen 3% korting exclusief btw
◦ De brouwer is nu Schepens
• Onlangs was er een overleg tussen alle jeugdraden en de politiezone
◦ In Oosterzele zijn er niet echt problemen, wel in Merelbeke.
◦ Er waren voorstellen om over de hele politiezone 16+ in te voeren voor aanwezigheid op
fuiven.
▪ Zijn wij niet mee akkoord
• Aanvraagformulier
◦ Formulieren zijn (te) lang onderweg
▪ Politie reageert doorgaans wel snel
◦ Andere gemeenten klagen over complexiteit aanvraagformulier
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▪ Hier niet echt een probleem, nochtans zelfde formulier.
• Als enige gemeente niet verplicht om fuifcoaches op de fuif te hebben
Kampplaatsen voor kamppakketten
• Waar en wanneer
◦ Pallieter: pallieterweekend?
◦ Meisjeschiro Balegem: 11 - 21 juli in Dranouter
◦ Jongenschiro Balegem: 11 - 21 juli in Zutendaal
◦ Meisjeschiro Scheldewindeke: 11 - 20 juli in Lokeren
◦ KSA oosterzele: 25 juli - 3 augustus in Paliseul (bezoekdag 31 juli)
◦ Scouts Scheldewindeke: 14 - 20 juli in Lokeren (klein kamp), groot kamp was nog niet
geweten
◦ Scouts Oosterzele 4 - 10 juli (klein kamp), 15 - 24 in Paliseul (groot kamp: bezoekdag 24 juli)
JO weekend
• Wordt een jaar overgeslaan.
◦ In de plaats wordt er een weekend voor jeugd in elkaar gestoken
▪ 21 – 23 oktober 2016
• Vrijdagnacht: nacht van de jeugdbeweging voor leiding
• Zaterdagavond: avondspel voor de oudste afdelingen
• Zondagnamiddag: spel voor de jongste afdelingen
◦ Leeftijdsverdelingen in de verschillende verenigingen:
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Meisjeschiro Balegem
Jongenschiro Balegem
Scouts Scheldewindeke
Meisjeschiro Scheldewindeke
KSA Oosterzele
Scouts Oosterzele
Varia
• Jongenschiro Balegem:
◦ Het vernieuwen van het dak gaat veel kosten: er is al een groot bedrag zelf bijgelegd, maar
dat is niet genoeg
▪ Kunnen de verenigingen overleggen op hoeveel renovatiesubsidies ze kunnen rekenen
• Scouts Scheldewindeke gaat subsidies overlaten voor de chiro
◦ Volgend jaar kan de chiro op zijn beurt dan subsidies overlaten voor de scouts
• Volgens de bespreking zou de jongenschiro op ongeveer €10000 kunnen rekenen.
• Best eens overleggen met de gemeente wat de mogelijkheden zijn voor het
wegvoeren van platen met asbest.
◦ We zitten met een steenmartersplaag
◦ Scouts Scheldewindeke heeft ook last van ratten
• Meisjeschiro Scheldewindeke
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◦ Heeft een vergadering met de gemeente ivm lokalen
• KSA oosterzele
◦ Sinksenkermis op zondag 15 mei 2016
▪ Mogen ze de lampjes gebruiken?
▪ Zwarte doeken zijn nog in gebruik door de Pallieter
• Scouts Scheldewindeke:
◦ Wordt ohjoscars opnieuw georganiseerd?
▪ Er mag geen afterparty meer gehouden worden in GC De Kluize
▪ Was echt wijs
• Eveline:
◦ Brochure voor alle jeugdverenigingen: stuur uw gegevens en foto's door naar Eveline
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