Verslag jeugdraad
Datum: 3 oktober 2016
Aanwezig:
Mireille Helderweirdt
Hanna Courtijn
Simon Van der Spiegel
Eveline Martens
Martijn Saelens
Jasmien Van de Vijver
Yannick Van Boxstael
Jeroen Begyn
Jeroen Martens
Diederik Van De Casteele
Jelle Dutry
Hannelore Vande keer
Hana Pottie
Jelle De Sutter
Thijs De Roose
Cato van Craeyenest
Valerie Vervaenen
Clara Van Durme
Silke D’Hauwe
Jonas Vaernewyck
Ben Vermassen

Jeugdconsulent
Schepen van jeugd
Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Dagelijks Bestuur
Dagelijks Bestuur
Dagelijks Bestuur
NVA
Scouts Scheldewindeke
Scouts Scheldewindeke
Scouts Oosterzele
Scouts Oosterzele
Jongenschiro balegem
Jongenschiro balegem
Meisjeschiro Scheldewindeke
Meisjeschiro Scheldewindeke
Meisjeschiro Balegem
Meisjeschiro Balegem
Pallieter
Pallieter

Verontschuldigd:
Filip Michiels

Mappencontrole
• Scouts Oosterzele krijgen een nieuwe, maar hebben deze nog niet
• Map van Pallieter wordt geüpdatet
Concept van jeugdraad en DB
• Het dagelijks bestuur is op zoek naar extra medewerkers
o Zijn nog maar met 7
o Is er nog recente oudleiding/leiding geïnteresseerd om in het dagelijks bestuur te
komen?
 Altijd welkom!

•
•

o Het DB staat in om de adviezen op te stellen om voor te leggen op de jeugdraad, Nacht
van de Jeugdbeweging in elkaar te steken, activiteiten zoals weekend van de jeugd te
organiseren, ...
Op elke jeugdraad mag iedereen iets gratis drinken
o Wel enkel dingen aan de normale prijs
De jeugdraad is een adviesraad
o De gemeente vraagt bij alles dat de jeugd in Oosterzele aangaat advies aan de
jeugdraad
o Als iemand van de verenigingen iets wil bespreken, kan dat hier
o De jeugdraad is dus vooral een communicatie-orgaan
o De jeugdraad kan dingen organiseren
 Maar dat hoeft het niet
 Indien bijvoorbeeld het DB te klein wordt, zullen er minder activiteiten
georganiseerd worden door de verkleinde draagkracht

Datarondje
• Scouts Oosterzele
o 28 oktober 2016: Jungleparty
• Meisjeschiro Balegem
o 5 november 2016: spaghetti-avond
• Meisjeschiro Scheldewindeke
o 29 oktober 2016: taartenverkoop
• Jongenschiro Balegem:
o 17 – 18 maart 2017: eetfestijn
o 8 oktober 2016: Duvelnacht
• Pallieter
o 29 oktober 2016: Halloweentocht
 De tocht wordt in elkaar gestoken door de jins van Scouts Scheldewindeke
 Ideaal voor verenigingen
o 28 – 29 juli 2017: Westernweekend
o 1 januari 2017: nieuwjaarsfuif
• Jeroen Begyn
o 10 december 2016: kinderfuif van VZW On Stage
Weekend van de jeugd
• Vrijdag:
o Voor de leiding: Nacht van de Jeugdbeweging met Radio Topkaas
• Zaterdag:
o Voor 5e – 6e leerjaar en 1e – 2e middelbaar: Om 14u aan de Pallieter
o Voor 3e – 4e – 5e – 6e middelbaar: Om 19u op het marktplein te Scheldewindeke
• Zondag:
o Voor 1e – 2e – 3e – 4e leerjaar: Om 14u aan het marktplein te Scheldewindeke
• Infovergadering op maandag 10 oktober in de lokalen van meisjeschiro Scheldewindeke
o Van elke vereniging worden er 2 personen per spel verwacht (dus 6 in totaal)
• Scouts Oosterzele zal blijkbaar toch een tak moeten splitsen

•

Zie uitgedeelde folder op de jeugdraad

Adviezen
• Werkwijze:
o DB formuleert een voorstel en dit wordt rondgestuurd via e-mail. Indien er zaken
moeten aangepast worden of er nog iets in moet, mag dit gerust via mail teruggestuurd
worden. Het voorstel wordt dan op de volgende jeugdraad besproken en gestemd.
 Op deze manier moeten we geen 2 jeugdraden wachten
 We doen ons best om ze op een goede tijd op voorhand door te sturen, maar
krijgen ze soms zelf ook pas op de laatste minuut binnen
 Dit betekent dus dat diegene die aanwezig zijn op de jeugdraad ook worden
aanzien als vertegenwoordigers van diens vereniging
 Zorg ervoor dat Mireille de meest recente leidingslijsten heeft met mailadressen
• Charter “Goe gespeeld”
o Er zijn een paar aanvullingen ontvangen van leiding
 Voorgelezen op de jeugdraad
o Stemming (12 stemmen in totaal)
 Voor: 12
 Tegen: 0
 Onthouding: 0
• Slagboom in de industriezone
o Voorgelezen op de jeugdraad
o Stemming (12 stemmen in totaal)
 Voor: 12
 Tegen: 0
 Onthouding: 0
Opleiding tot fuifcoach
• Aangeboden binnen de politiezone
• In Oosterzele nog geen verplichting – er is ook geen budget voor voorzien.
• 4 avonden, volgende cursus in Melle
o Iedereen mag de cursus meevolgen vanaf 16 jaar, maar mag pas daadwerkelijk op
fuiven worden ingezet vanaf 18 jaar
• Noot:
o Zorg ervoor dat uw evenementenformulier ingevuld is en opgestuurd naar de
gemeente minstens 6 weken op voorhand
Jeugdgids
• 800 gezinnen hebben dat ontvangen
o Uitgedeeld via de scholen
• Volgend jaar zijn het dezelfde
Subsidies
• Moesten binnen voor 1 oktober
• De identiteitsfiches moeten zo snel mogelijk binnen!

•
•

•

o Mag altijd digitaal via e-mail
De Pallieter had dit nog niet, hebben dit gekregen na de jeugdraad
De leidingslijsten van Meisjeschiro Balegem, Jongenschiro Balegem en Meisjeschiro
Scheldewindeke zijn nog niet binnen
o Moet zo snel mogelijk!
o Er gaan e-mails verloren
Berekening binnengekomen aanvragen
o Wordt officieel meegedeeld op de jeugdraad van november
o Minstens € 2000
 Dus wees in orde!
 Bij twijfel, contacteer Mireille
o Werkingssubsidies:
 € 8000 / 7
 Er moet enkel een formulier ingediend worden met bijlagen
o Kampsubsidies:
 € 900 per vereniging
 Bij iedereen in orde
o Brandveiligheid
 Moest binnen voor 30 september
 Meisjeschiro Balegem en Scouts Scheldewindeke: brandblussers
• Alle andere verenigingen zijn niet in orde voor brandveiligheid!
o Er bestaat een afspraak met MGE om uw lokaal te controleren
o Indien er een brand uitbreekt en de laatste controle is te lang
geleden, dan kan de verzekering weigeren om tussen te komen
• Gemeentelijke gebouwen (Scouts Scheldewindeke, Pallieter en
Meisjeschiro Scheldewindeke)
o De gemeente komt langs
o Scouts Scheldewindeke heeft noodverlichting gekocht
 Te laat ingediend, kan wel meegerekend worden voor
volgend jaar
 Kan ook mee opgenomen worden in de controle van de
gemeente
 Jongenschiro Balegem: herstel boiler en controle herstel chauffage
o Milieu
 Meisjeschiro Balegem: LED verlichting
 Jongenschiro Balegem: LED verlichting, diepvries en frigo
 Probeer toch te mikken onder € 250 – 300 per vereniging
• Ga niet in wilde weg aankopen, spreek af met de andere verenigingen op
de jeugdraad
o Renovatiesubsidies
 Jongenschiro Balegem heeft overlegd over het dak
o Terugbetaling kadervorming
 Verschillende terugbetalingsaanvragen worden niet gebruikt
• Bv. Speelplein, vermeld dat eens op de stuurgroep
 Er kan tot € 10 per dag met een totaal maximum van € 60 worden terug betaald
 Enige voorwaarde:

Men staat 10 dagen op het plein of is lid van een Oosterzeelse
jeugdvereniging
Elke vereniging heeft zijn eigen regeling:
• Leden betalen zelf, de vereniging betaalt zelf of 50/50
• Geef de leden terug waar ze recht op hebben, steek niet alles zomaar
terug in de verenigingskas
Formaat kadervorming valt hier ook onder (Pallieter)
•





Varia
• Pallieter
o Terug open elke vrijdag en zaterdag vanaf 21u
o Volgend jaar is de Pallieter 50 jaar
• Meisjeschiro Balegem
o Onkruid op de chiro
 Christ Meuleman ging dat eens voorleggen aan de gemeente, maar de chiro
heeft nog niets gehoord.
• Willen dat zelf regelen, kunnen we dat inbrengen? Niet in subsidies.
• Best toch maar met de gemeente regelen, als zij daar al naar gingen
kijken
• Meisjeschiro Scheldewindeke
o Wie rijdt ons gras af?
 De groendienst: best bellen naar Klaas (op tijd)
 Hetzelfde voor de Pallieter en de speelweide
• Scouts Scheldewindeke
o Enkele leiding wil in het DB
 Zeker welkom! Geef de namen door en we sturen een uitnodiging !
• Hanna:
o Op 5 en 12 oktober kan men krokusbollen afhalen
o Op 8 oktober is het nacht van de duisternis
• Simon:
o De verlichting aan de buitenkant van de ambacht werkt niet meer

Volgende jeugdraad : maandag 7 november 2016 om 20u in de vergaderzaal van de sporthal.

