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Schepen van jeugd

Drugpreventiedienst Rhode en Schelde - Christophe Vanhuyse
• Werkt voor de drugpreventiedienst van politiezone Rhode en Schelde
• Wat doen we?
o Bv. Bandjes verstrekken voor alcoholbeleid op de fuiven
o Je kan beroep doen op de dienst en op Christophe :
 Zowel voor situaties bij uzelf, thuis, in de vereniging, als leiding , ...
 Bel gerust bij vragen of problemen om eens samen te zitten
 Vertrouwelijk en gratis

•

•
•

o Bureau is naast de Pelgrim
Alcoholquiz
o Enkele weetjes
 Er zijn veel ongekende risico’s
 De maatschappij spendeert 4.6 miljard euro aan drugs elk jaar
• Alcohol, tabak, drugs, medicatie, ...
• 700 miljoen euro aan illegale drugs
• 1950 miljoen euro aan alcohol
• 1950 miljoen euro aan tabak
 Drugs heeft 3 effecten
• Verdovend, oppeppend, hallucinant
• Kan een mix zijn
o Behalve verdovend en oppeppend : komen niet samen voor
Folders uitgedeeld op jeugdraad
Gegevens drugspunt
Drugspunt Rhode & Schelde
Destelbergen - Melle - Merelbeke – Oosterzele
0473/65.65.95 - 0473/65.65.94
rhode-schelde@drugpunt.be
http://www.lokalepolitie.be/5418/drugpreventie.html

Cultuurcafé
• Jan heeft het pas van april dit jaar overgenomen, er zijn dus misschien wat
beginnersproblemen
• Zijn er problemen?
o Systeem met de vaste drankstock in Den Amb8 is niet zo’n goed idee
 Zorgt voor te weinig plaats in backstage ruimte achter de toog
 Dit probleem is ondertussen al geweten en wordt opgelost
 Probeer zo goed mogelijk uw drank in te schatten
 De drank stond op verschillende plaatsen verspreid in Den Ambacht
 Ook nogal veel onduidelijkheden met “Wat is er nu gedronken?”
 Het is moeilijk bij te houden wat er allemaal is verbruikt per evenement
• De ochtend erna wordt er door Jan gecontroleerd of wat er op papier is
verbruikt overeenkomt met de werkelijkheid
• Systeem is nog maar enkele weken in gebruik
o Als je in de zaal toekomt ligt er een blad
o Je schrijft na jouw evenement op dat blad wat je hebt verbruikt
en een contactpersoon
o Steek het blad in de brievenbus in Den Amb8
o De volgende dag wordt alles door Jan nageteld
o Indien er iets niet klopt, wordt de contactpersoon opgebeld
• Ligt er ook een blad om te tellen met welke stock je start?
o Zou handig zijn
• Door het verbruik te tellen aan de hand van leeggoed kunnen er
problemen of onduidelijkheden optreden

•
•

•

•

•

Zodra er een flesje uit een bak is verbruikt, moet het uit de koelkast
o De brouwer pakt dat terug mee
Voor eetfestijnen in GC De Kluize, moet al het leeggoed in de met lijnen
aangeduide zone

o Het Rode Kruis wou op Duvelnacht in de artiestenruimte in Den Amb8
 De sleutel werkte niet
• Dit is voor de cultuurdienst (net zoals alles wat gebouwen aangaat)
o Jan doet enkel de drank
o Bekers Duvelnacht gingen geleverd worden, maar uiteindelijk moesten ze er zelf achter
 Er waren wat onduidelijkheden bij Duvel
o Er waren wat onduidelijkheden bij het gebruik van het erfgoedhuis - parkconcerten
 Er stonden enkele bakken en CO2 gasflessen teveel
• Er was een verschil van enkele colaflessen wegens een verwarring met
de stock van een vorig evenement
o Dat is aangepast
• Verbruik CO2 wordt aangerekend met 1 euro per vat
o Dit staat zo op de factuur
 De pompbak werkt niet zo goed
• Wordt volgend jaar vernieuwd samen met de tap
Gemerkt dat er op evenementen erg veel bekers worden verbruikt
o Kunnen er herbruikbare bekers gebruikt worden?
 Op parkconcerten gebeurt dit al
 Werd lange tijd gedaan op fuiven
• Bv. Kringfuif
o Veel reactie gekregen op het waarborgsysteem
 Was verplicht door de gemeente
 Klopte niet met de drankkaarten
• Mochten gewassen worden door de gemeente
o Machine was kapot en de bekers werden beschimmeld,
waardoor het project aan zijn einde kwam
o Op een fuif zelf afwassen is niet te doen
 Zou veel opkuis besparen op het eind van de fuif
• Geen afvalcontainer meer nodig
 Zijn duur
 Eens proberen op de nacht van de jeugdbeweging
De prijzen zijn gezakt
o Jeugdverenigingen krijgen korting
o Als verenigingen nog veel zelf drank meebrengen, dan is de kans groot dat de
drankprijzen gaan moeten stijgen
o Jan heeft het zelf al gezien en vindt het jammer omdat hij zelf erg zijn best doet om de
prijzen voor verenigingen zo laag mogelijk te houden
Is er veel reactie op pepsi in plaats van cola?
o Pepsi is goedkoper, anders moeten de prijzen omhoog
o Het is niet mogelijk om ernaast cola te bestellen

•
•
•

Bij nog vragen, onduidelijkheden, ... bel gerust eens naar Jan
o 0498 65 06 57 – janvanhecke@live.be
Eerstvolgende activiteit is VZW On Stage
Den Amb8 draait goed, ook op vlak van niet-jeugdverenigingen

VZW On Stage
• Feestweekend
o 9 december: Muziekquiz en streekbierenavond
 10 euro per ploeg van maximum 4 personen
 Stuur een mail naar Natasha (zie website en facebook)
o 10 december: Kinderfuif, gigs en afterparty
 Kinderfuif voor 6 – 10 jaar
• Ideaal voor jeugdverenigingen
• Stuur aantallen naar Veerle
 VVK: 6,00 euro
 ADK: 10,00 euro
Den Amb8
• De struik aan Den Amb8 is kapot
o Iedereen stapt of fietst erdoor
o Boete ontvangen op Scouts Oosterzele
• We moeten allemaal wat meer zorg dragen van de zaal
o Het gaat er steeds meer en meer over
o Bv. Plassensoren gestolen op nacht van de jeugdbeweging
• Stop met zelf uw drank mee te nemen
o Het loopt echt uit de hand en is echt onsympathiek
o Onder de baan is een eigen keuze, maar probeer het niet binnen te smokkelen
Evaluatie weekend van de jeugd
• Zie papier uitgedeeld op de jeugdraad
o Bespreek het samen in uw verenigingen
• Meisjeschiro Balegem heeft klachten van ouders ontvangen
o De begeleiding valt wat uit de lucht
 Waarover de klachten gaan komt nergens voor in het spel
 Geen klachten in andere verenigingen
 Wordt verder onderzocht
Advies over de infrastructuur van Den Amb8
• Al enkele ideeën besproken met de cultuurdienst
o Bv. Hek aan de trap naar boven
o Probleem met de lockers
 Iedereen steelt sleutels
 Het is niet haalbaar om een foolproof systeem te vinden
• Geen gesloten lockers meer
• Wel een klapplank om er een gesloten vestiaire van te kunnen maken

o Er kan niets opgehangen worden
 De leidingsbuizen beginnen al wat door te hangen
 Extra buizen om gerief aan te hangen
 Plakzones voor affiches
 Haken
o Podiumelementen
 Zijn half kapot
 Wordt vrij gevaarlijk
o De voortoog moet eens bekeken worden
o Kan er een plank aan de achtertoog bevestigd worden om de doorgang naar de toog te
dichten
o De doekendrogers in de WC’s zijn niet echt ideaal voor in een fuifzaal
 Blazers?
o Heb je zelf suggesties? Stuur deze gerust door naar de jeugdraad
Subsidies
• Overzicht uitgedeeld op de jeugdraad
• Stemmen: 11 in totaal
o Voor: 11/11
o Tegen: 0/11
o Onthouding: 0/11
• Mireille is al eens bij Pallieter en Meisjeschiro Balegem langsgeweest om de reglementen van
de subsidies toe te lichten.
o Bij wie nog? Laat weten aan Mireille
• Er zijn 3 ruiten kapot bij Meisjeschiro Scheldewindeke
o Contractueel is dat nu op eigen kosten. In dat geval , kan dit volgens het reglement van
de renovatiesubsidies aangevraagd wordt bij deze subsidies.

Infobundel voor de jeugdraadmap
• Alles van vorig jaar mag er uit
• Bevat:
o Kalender
o Adressen
o Uitleg Politie
o Info fiscale attesten
o Kopiereglement voor in de sporthal
o Hoe vraag ik bij provincie Oost-Vlaanderen een gratis verzekering aan?
o Reglement borden langs de openbare weg
 Geldig voor gewestwegen
Klaas en Tom hebben Scouts Scheldewindeke bezocht
• Deze week worden enkele werken (zie verslag bezoek) uitgevoerd.

Varia
• Pallieter
o Oudejaarsfuif “luxurious eve” op 1 januari 2017 om 1u
o Winterrock eind februari 2017
• KSA
o Fuif op 18 februari 2017
o Henck Rijckaert op 24 november 2016
• Meisjeschiro Balegem
o Crocktail op 11 maart 2017
o Boules de Berlin verkoop op 4 maart 2017
• Meisjeschiro Scheldewindeke
o Fuif op 14 april 2017
o Friet en stoverij eetfestijn op 26 februari 2017
• Scouts Oosterzele
o Soepverkoop op 11 februari 2017
• Scouts Scheldewindeke
o Lotuskoeken verkoop van de jins op 19 november 2016
o Quiz op 26 november 2016
o Day ’n Night op 22 april 2017

Volgende jeugdraad : maandag 5 december om 20u in de vergaderzaal

