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Mappencontrole
• Meisjeschiro Balegem heeft ze niet mee
o Ligt bij Clara en die is op reis
Drank op de jeugdraad
• Wordt achtergegaan bij Frank
• Alles rond de basisprijs van €1.70 is toegelaten
Voorstelling kinder- en jeugdprogrammatie van de cultuurdienst door David
• Er zijn flyers uitgedeeld op de jeugdraad
• Informatie op www.gcdekluize.be

•
•

•

•

o Enkele voorbeelden:
 History of Everything
• Gaan van de huidige dag achteruit tot de oerknal
• Instapvoorstelling voor wie eens een theatervoorstelling wil bijwonen
 Buiten de lijnen
• Indertijd bewust niet meegedaan met de herdenking van de 1e
wereldoorlog wegens een overvloed aan herdenkingsactiviteiten
• Theater op locatie
o Bij de fundering van het vliegveld uit 1917 op de Lange Munte
• Gaat over de absurditeit van grenzen en bezit
o Kijk uit met trailers, ze zijn niet altijd representatief voor het theaterstuk
 Men kan altijd meer informatie verkrijgen op de cultuurdienst
Kan tof zijn om samen met uw afdeling een voorstelling bij te wonen
Voor het on site project “Buiten de Lijnen” wordt er nog gezocht naar kinderen om deel te
nemen aan de voorstelling. Dat mag ook in groep
o Infomoment op donderdag 29 september om 20u in GC De Kluize
Er is een try out van Henk Rijckaert in samenwerking met de KSA
o Ze hebben nog +/- 35 kaarten over
 € 8 per kaart voor studenten en € 10 per kaart voor niet-studenten
Het is mogelijk om samen te werken met de cultuurdienst voor evenementen in GC De Kluize
o Iedereen mag altijd een suggestie doen of contact opnemen indien interesse om te
helpen bij een evenement
 Contactgegevens: http://www.oosterzele.be/Vrijetijd/Cultuur.aspx
o De jeugdraad wil meehelpen om bij een kindervoorstelling een 4-uurtje of snack te
voorzien
 Wel een beetje laat omdat de publiciteit al is gemaakt
• Daarvoor doen we het niet, dus dat is OK

Hoe was de voorbije zomer (Hoe was het op kamp, hoe was de kampplaats, … ?)
• Jongenschiro Balegem
o Zijn naar Zutendaal geweest
 Kampplaats was goed in orde, maar zat vol verborgen kosten
• Bv. Moeten bijbetalen voor bestek, fritex, …
• Stond nergens vermeld dat dit extra kostte, waardoor ze dit gerief zelf
niet hebben meegenomen
• Wel grote keuken
o Startdag op 18 september
 Hebben al veel nieuwe leden
• Meisjeschiro Scheldewindeke
o Zaten op kamp in Lokeren
 Kampterrein had veel alpaca’s
 Heel vriendelijke eigenaars
 Geen klachten i.v.m. lawaai
 Hebben de opdrachten van de jeugdraad goed uitgevoerd
o Startdag op 24 september

•

•

•

Meisjeschiro Balegem
o Zaten in de Bosgeus op kamp
 Heel mooi
 Kampbaas is veeleisend
• Moesten om de 5 dagen de tenten verzetten zodat hij zijn gras kon
afrijden
• Klaagde veel dat er lawaai was
o Woont zelf op de kampplaats
• Gooide dingen op de kampplaats zomaar weg
o Ook alle verstopte knuffels van het knuffelspel
• Moeten veel bijbetalen voor water, …
o Startdag op 25 september
Scouts Oosterzele
o Klein kamp was blijkbaar heel goed in orde
o Groot kamp had goed weer
 Konden niet met de auto tot aan het terrein
o Startdag op 24 september
KSA
o Zelfde kampplaats als groot kamp Scouts Oosterzele
o Startdag 25 september

De jeugdgids
• Is nu in druk, zou de komende week af moeten zijn en moeten het nog verspreiden
• Er komt ook een briefje bij met alle startdagen
• Er werd blijkbaar gedacht dat het de bedoeling was dat we dit ging bussen
o Dat is niet te betalen
 verzendingskosten, drukkosten, …
o De jeugdraad heeft zelf ook geen toegang tot de adressenlijsten
• Verenigingen mogen zelf ook eigen flyers verspreiden
• Meer info volgt
Parkconcerten
• Meisjeschiro Balegem
o Zijn een beetje opgelicht
 6 gasflessen aangerekend terwijl er maar 1 is gebruikt
 Bij elke drank is er 1 bak teveel aangerekend
 Achteraf een e-mail gestuurd en er werd toegegeven van de beheerder dat hij
fout zat
 Beheerder bleef maar met drankbakken rondlopen
• Goed in de gaten houden, alles tellen en laten zien dat u alles telt
 Andere verenigingen hebben vergelijkbare ervaringen
o Frigo’s staan niet koud
o Te weinig duvelglazen
o Tapinstallatie werkt niet correct
 Teveel druk



Veel klachten van klanten

Weekend van de jeugd
• Agenda:
o Vrijdag 21 oktober:
 Nacht van de jeugdbeweging
o Zaterdag 22 oktober:
 14u – 17u: Activiteit voor 5e en 6e leerjaar & 1e en 2e middelbaar
 19u – 22u: Activiteit voor 3e, 4e, 5e en 6e middelbaar aan de Pallieter
o Zondag 23 oktober:
 14u – 17u: Activiteit voor 1e, 2e, 3e en 4e leerjaar
o Het dagelijks bestuur steekt het spel in elkaar
o 10 oktober is het briefing en knutselmoment
 In de lokalen van meisjeschiro Scheldewindeke
 Verwachten 2 personen per vereniging per leeftijdscategorie
 Geef tegen dan ook een ruwe schatting van aantal te verwachten personen per
vereniging per leeftijdscategorie
o De dag zelf moet alle leiding aanwezig zijn bij zijn leeftijdscategorie
 Het is niet nodig om alle 3 dagen aanwezig te zijn, wel bij de activiteit van uw
leeftijdscategorie
o Recente oudleiding mag gerust ook meehelpen
o Ruwe schatting aantal kinderen in totaal:
 730
o Zaterdag is er mogelijks een afterparty in de Pallieter
Penningmeester
• Julie is gestopt
• Jasmien Van de Vijver is nieuwe kandidaat
o Het DB had al gepolst naar kandidaten omdat er een aantal transacties dringend
moesten gebeuren en een aantal personen nog aan het wachten waren op de financiën
om geld terug te krijgen van JO-weekend.
• Stemming (in totaal 11 stemmen):
o Voor: 11
o Tegen: 0
o Onthouding: 0
• De nieuwe penningmeester van de jeugdraad is Jasmien Van de Vijver.
2 adviezen op tafel
• Charter Goe Gespeeld
o Charter zodat de gemeente zich inzet om kinderen en jeugd gebruik te kunnen laten
maken van het groen in de gemeente
o 8 voorwaarden (zie document rondgedeeld op de jeugdraad)
o Zijn er nog punten die de verenigingen willen meesteken in het advies op vlak van
jeugd, groen, veilig verplaatsen, …
 De speelweide wordt niet of zelden gemaaid
 Meer duidelijkheid omtrent het speelbos

Volgens het oorspronkelijk plan is het inclusief een open ruimte,
heuvel, …
 Zijn fietspaden op de Geraardsbergse Steenweg mogelijk?
 Kan het speelpleintje in de Vinkemolenwijk verbeterd worden?
 Kan het speelterrein in de nieuwe wijk verbeterd worden?
• De basketgoals zijn weggehaald
• De buurt wil niets meer op het terrein wegens overlast en vandalisme
• Er staat bijna niets meer op
• Beide chiro’s in Balegem gebruiken dat terrein vaak
o Er wordt nog een mail rondgestuurd, indien er nog iets opduikt kan u dit doormailen
Slagboom aan de ambachtszone
o Er wordt veel ingebroken in Oosterzele en men wil een slagboom installeren aan de
ingang dicht bij de N42 om inbrekers te ontmoedigen
o Het zou enkel ’s nachts gesloten worden
o Als de bareel er staat, moet dan al het verkeer niet door het woongebied?
o Het is wel goed dat fietsers nog doorkunnen
o Het moet goed en duidelijk aangeduid zijn voor mensen die Den Ambacht niet weten
liggen hoe ze die kunnen bereiken
 Is het nut van de bareel dan niet weg?
o Zou het mogelijk zijn om de bareel open te laten staan als er iets te doen is in Den
Ambacht?
•

•

Subsidies
• Leidingslijsten van scouts Scheldwindeke en KSA Oosterzele zijn binnen
o Stuur de alle leidingslijsten door
• De aanvragen voor de basissubsidies zijn allemaal ingediend
• Zie het in de jeugdraad uitgedeeld document voor het overzicht van de subsidies
o In te dienen voor 1 oktober
• Meisjeschiro Balegem heeft vuurtjes gekocht met een timer
o Telt waarschijnlijk niet voor milieusubsidies
o Mag wel in de renovatiesubsidies
 Kan het er nu nog in steken, jongenschiro Balegem zit onder hun
kostenschatting van het dak
• Pallieter
o Moet een brief sturen naar het college voor verbouwingen
 Daarna wordt er samengezeten met de gemeente
o Gemeente neemt de controle van brandveiligheid op zich
o Kan een beroep doen kadervormingssubsidies voor radar
• Scouts Oosterzele kregen vorig jaar pas hun document kadervorming van herfstontmoeting na
het invullen van een enquête
o Velen hebben dat laten liggen, missen dus zo mogelijks terugbetalingen
• Kijk na of al jullie verzekeringen (brandverzekering, …) in orde zijn
Eerste hulp bij fuiven
• Mappen zijn uitgedeeld op de jeugdraad

•

Vergeet niet op tijd Den Ambacht vast te leggen
o Kan vanaf een anderhalf jaar op voorhand
o Op tijd doen, het is heel druk!
o Herhalende activiteiten kan je vastleggen voor 5 jaar

Brandpreventie
• De rookcontainer komt naar het marktplein
Varia
• Martijn
o Op 24 september is het de 1e fuif van het speelplein ooit in Den Ambacht: Solar Sounds
 Ter ere van 25 jaar speelplein kriebelplezier
o Op 1 oktober wordt de Pallieter opnieuw geopend
• Eveline
o Het dagelijks bestuur zoekt nog nieuwe leden
 Spreek ons gerust aan!
• KSA
o Heeft de Pallieter een tang voor stoffen bandjes?
 Alle tangen waren van het Plectrum
• Best eens vragen aan de Kermisvrienden (Geert of Steven)
 Gebruiken stoffen bandjes voor startdag
• Schepen Hanna
o Vanaf 1 september is er een facebookpagina voor Gemeente Oosterzele
 Opletten dat u de officiële liket, want er is een verwarrende naamsconcurrent
o Provincie Oost-Vlaanderen heeft een jeugdwerkprijs
 € 1000 voor verenigingen die activiteiten organiseren rond inclusie
 Kan zich inschrijven via de website
Volgende jeugdraad is 3 oktober

