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Vorig verslag
• Fluoparty bestaat niet
• Liefst vroeger doorsturen
Data: http://tinyurl.com/kalenderjeugdraadoosterzele
• Jongenschiro Balegem
•

◦ Eetfestijn: 18 maart – 19 maart 2017
Meisjeschiro Scheldewindeke
◦ fuif “Chiro Windeke bouwt”: 10 maart 2017

Is er interesse vanuit de leiding om mee te helpen met het weekend van de jeugd voor volgend jaar?
• Hoe zit het dan met de leidingsverwisseling in september
◦ De reden dat er vorig jaar zo laat gevraagd is aan de leiding om mee te helpen

▪ Er was dan niet veel tijd meer over, waardoor het DB het uitdenken van de spelen op
zich heeft genomen
▪ Misschien kan het DB een kader voorzien voor de activiteiten en kunnen de
verenigingen dan de gaten verder invullen (spelen, ...)
◦ Oudleiding mag ook zeker nog steeds meehelpen
Fuifcharter
• Initiatief vanuit alle jeugdraden in de politiezone
• Stelt materiaal ter beschikking
◦ Fuifkoffer
▪ Krijgt kleine revisie
▪ Plastieken papieren voor in de zaal (“verboden te roken”, ...)
▪ Huishoudelijk reglement
• Oosterzele specifiek
• Uithangen aan de buitenkant van de zaal
◦ “Wij zijn niet verantwoordelijk voor ...” heeft juridisch gezien geen enkele
waarde

•
•
•

▪ Mankeren 2 fluovestjes met “CREW” opgeschreven
• Liggen bij Meisjeschiro Scheldewindeke
Sensibilisatie op drankmisbruik
Voorlopig bestaat het enkel uit een 10-punten plan
Zijn er nog ideeen?
◦ Bv. het uitdelen van alcoholtesters

EHBO-avond
• Nu vrijdag (10 februari 2017)
• Concreet en praktisch (niet al te theoretisch)
•
•

◦ Huid-, brand-, snij-, insectenwonden
Niet iedereen kan komen op vrijdag
Er is nog plek
◦ Mail naar Mireille

Bundel aantal huizen per straat uitgedeeld op de jeugdraad
Binnenkort weer subsidies
• Werkingssubsidies
◦ Bundel
▪ Per jeugdbeweging
•

▪ Moet binnen voor 1 april 2017
Vragen over subsidies
◦ Mail naar Mireille voor meer uitleg of om eens langs te komen

•

Renovatie-, milieusubsidies
◦ Beste eens overleggen op voorhand in de jeugdraad wie wat nodig heeft
▪ Tegen de jeugdraad van april laten weten
▪ We hebben ooit al eens zitten wachten op offertes die nooit zijn binnengekomen
• verspilling van subsidies
▪ Op dit moment nog niets ontvangen van offertes
• Meisjeschiro Balegem
◦ Problemen met elektriciteit
•

▪ Volgende week weten ze meer
Pallieter
◦ Offerte deuren en ramen
▪ Gaan niet meer open

•

▪ Eigendom van de gemeente
• Valt binnenkort onder het AGB met de gemeente als naakte eigenaar
• Nog niet bekend welk type overeenkomst
• Wordt er een gebruiksreglement opgelegd?
• Kan de jeugdvriendelijke prijs van 1 EUR voor frisdrank en bier
behouden worden?
• Er volgt een vergadering met het AGB.
Scouts Scheldewindeke
◦ Aanvraag gehad voor het tekenen van de afsprakennota
◦ Willen eerst meer weten over het recht van erfpacht
◦ 2 kapotte deuren

•

▪ kan er nog beroep gedaan worden op subsidies?
• Best mailen naar de gemeente
Jongenschiro Balegem

•

◦ Wil bergkot vernieuwen
Scouts Oosterzele
◦ Wil het dak vernieuwen

Materiaalmagazijn
• Verkoopt speelgerief aan heel goede prijzen
•
•

◦ Knutselgerief, speelgoed, verkleedkleren, ...
Speelplein doet elke keer een bestelling
◦ Elke vereniging kan ook bestellen - van 20 februari tot 10 april 2017
De gemeente kan de bestellingen van het jeugdwerk meebrengen (gaat de bestelling ophalen
voor het speelplein) naar Oosterzele. Indien je een bestelling doet, geef een seintje naar
Mireille voor concrete afspraken.

Den Amb8
• Een glazenkast zou handig zijn

•
•

◦ Er zitten nu overal glazen in
De Arend was over tijd.
Nieuwjaarsfuif van de Pallieter had geen problemen

Varia
• Meisjeschiro Balegem
◦ Containerkaarten besproken op vorige jeugdraad
▪ Hebben dat niet gehad
▪ Mireille gaat dat nakijken
•

▪ Scouts heeft ze bijvoorbeeld wel gekregen op aanvraag
Scouts Scheldewindeke
◦ De gemeente heeft nog sleutels van de lokalen
▪ Binnen zijn de werken al gebeurd, enkel buiten is er nog werk
▪ Kunnen ze de sleutel terugkrijgen? Neen, de gemeente wil graag een sleutel van hun
eigen gebouw.

•

▪ Indien er nog zaken moeten gebeuren (opgenomen in het verslag) : contact opnemen
met Tom/Klaas en vragen naar de planning van de verdere afwerking buiten.
Jeroen Begyn
◦ Den Amb8
▪ Er staat een hekken
▪ Het DB heeft het probleem met de kluisjes al eens besproken
▪ Tapinstallatie zit vaak verstopt en is vaak niet proper
◦ Steek na de fuif de zwarte doeken niet nat of vuil terug in de fuikoffer. Was de doeken
onmiddellijk om blijvende fuifgeuren te vermijden.

•

◦ Kaarten van KSA fuif uitgedeeld
Schepen Hanna
◦ Over het recht van erfpacht van het AGB en de Pallieter is nog niets besloten
▪ Er wordt nog met de Pallieter samengezeten eerst

Volgende jeugdraad: 6 maart 2017

