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Schepen van jeugd

De sint is langsgekomen op de jeugdraad
• Hij heeft zijn boek en cadeautjes mee!
Evaluatie weekend van de jeugd
• Zaterdagnamiddag
o De leiding kon weinig doen: kunnen ze bij de organisatie van een volgende activiteit op
het moment zelf meer ingezet worden?

•

•

•

Zaterdagavond
o Tof dat het eindigde in de Pallieter en ze wat konden blijven
o Meisjeschiro Balegem
 De meesten vonden het raar dat er geen briefje was uitgedeeld
 Hadden verwacht dat het gerief er al ging staan en wisten niet dat ze zelf nog
wat moesten in elkaar steken
 Het DB heeft dit zelf ook al intern opgemerkt dat dit wat verkeerd was ingeschat
Zondagnamiddag
o Het was wat eentonig voor de leiding
 Misschien geen slecht idee om de leiding zelf ook wat dingen in elkaar te laten
steken?
• Dit leek voor het DB wat moeilijk qua logistiek
• Zullen dit de volgende keer bekijken
o Marktplein
 Betonnen plein
• Veel geschaafde knieën
 Er was geen WC
• Er moest constant heen en weer gelopen worden naar de scoutslokalen
o In het begin iets trager uitleggen
Algemeen
o De spelen waren heel tof
o Voor herhaling vatbaar
 Hangt af van de grootte van het DB
o Groepsindeling was ook goed

Samenwerking KSA en cultuurdienst
• Was de 1e keer
o Het ging algemeen wel goed
o Redelijk vrij gelaten
o Het was niet zo goed duidelijk wat er van hun werd verwacht
 In de toekomst beter op papier zetten wat er wordt verwacht
o Werden een week op voorhand aangesproken over de kaartenverkoop
Toelichting van GC De Kluize : Er werd geïnformeerd naar de ticketstand, via mail op
29/8, 13/10, 17/10 en 31/10, via facebook op 8/11, en een paar keer telefonisch.

•

•

o 1/3e van de kaarten was niet verkocht. Er waren al wachtlijsten, maar dat 1/3e was nog
niet verkocht.
Toelichting van GC De Kluize : 35 kaarten werden gereserveerd voor KSA. Dat is
11% van het totaal aantal verkochte kaarten.
DB hoorde dat de cultuurdienst moeite had om af te spreken met de KSA
o DB heeft zelf al enkele keren samengewerkt zonder problemen
o Afspraken verschillen wel van vereniging tot vereniging
o DB had ook geen kaartenverkoop
Eind goed al goed
o Het was een leuke komedieavond

De drank in Den Amb8
• Was het systeem van jan duidelijk na de vorige jeugdraad?
o Precies nog niet duidelijk
o Met het huidig systeem kunnen er nog steeds fouten optreden
o Nog steeds onduidelijkheid bij meerdere activiteiten van wie welke drank is
o We volgen verder op of het duidelijker wordt de komende tijd
• LDW brouwer werkt niet zo goed mee
o Scouts Scheldewindeke en Chiro Balegem hebben nochtans goede ervaringen
 Brouwer komt wel in het weekend
o Misschien is er wat communicatie fout gelopen tussen Jan en brouwer?
• Wel veel respect voor Jan
o Het aantal evenementen is fors toegenomen
o Het is veel werk en niet vanzelfsprekend
o Heeft het goed voor met ons
Herinnering: Vraag zeker op tijd jullie evenementen aan!
Kaart containerpark
• In 2011 werden er nieuwe kaarten aangeboden voor het containerpark met een geldigheid van
5 jaar
o Meisjeschiro Scheldewindeke en Scouts Oosterzele hebben nieuwe gekregen
o Alle nieuwe kaarten komen vanaf nu toe op de gemeente en moeten daar afgehaald
worden
Herinnering CJT voor het boeken van kampplaatsen
• 2 januari 2017 om 9u
• Telefoon heeft prioriteit op e-mail
• Kamplaats leg je best 2 jaar of langer op voorhand vast
Er zijn flyers voor jeugdvoorstellingen te verkrijgen
Fuifcoaches
• Was heel goed en interessant
• Pallieter overweegt om zo een cursus te laten geven in de pallieter
o Eventuele samenwerking mogelijk met de gemeente?
Data
•
•
•
•

Jongenschiro Balegem:
o 18 – 19 maart 2017: Eetfestijn
Meisjeschiro Scheldewindeke:
o 6 januari 2017: 3 koningenactiviteit voor leden en daarna voor ouders en oudleiding
Scouts Oosterzele:
o Eetfestijn is verlegd naar 4 maart 2017
Scouts Scheldewindeke:
o 1 april 2017: Verkoopactie

•
•

o 10 maart 2017: Optredens en fuif
o 19 april 2017: Fluofuif
KSA
o 26 maart 2017: Eetfestijn
Pallieter
o 18 maart 2017: No Arms Fest

Varia
• Meisjeschiro Balegem
o De elektriciteit is kapot en moet gekeurd worden
 www.z-elektro.be
 Er zal een aanvraag gedaan worden voor renovatiesubsidies of
veiligheidssubsidies voor de renovatie van de elektriciteit.
Van zodra er een offerte is, wordt deze best bezorgd aan de jeugddienst.
• Scouts Scheldewindeke
o De sint is gepasseerd dit weekend (een tweede)
 Sprak de kinderen aan
 Kwam van de sporthal
 Niets aan te doen; niet iedereen is op de hoogte van het reilen en zeilen van de
jeugdbewegingen
Volgende jeugdraad: 6 februari 2017

