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Het verslag werd geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen. Er werd gevraagd het
verslag door te sturen naar AGB De Kluize. Zij vroegen op hun beurt een toevoeging/toelichting bij het
volgend punt :
Samenwerking KSA en cultuurdienst
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.
Het verslag van de jeugdraad van december, met de toevoegingen, werd unaniem goedgekeurd.
Het verslag werd intussen opnieuw geagendeerd op het college en voor kennis genomen.

Laatste fuif Den Amb8
• Afvoer zat terug verstopt
• Vaten Jupiler besteld, maar er was slechts 1 tapconnectie voor Jupilervaten
◦ Kan lastig worden bij grotere fuiven
◦ Er liggen koppelstukken
▪ Is vermoedelijk niet de bedoeling dat verenigingen dat zelf beginnen aan te passen?
▪ Meeste koppelingen zijn Maes
•

10 briefjes van € 50 waren vals
Zowel in Zottegem als in Oosterzele circuleren regelmatig valse briefjes.
◦ Gebruik dus altijd een scanner in het vervolg
▪ De jeugdraad wil dat voorzien in de fuifkoffer
• Stiften of scanners?
◦ Stiften
▪ Als je met de stift een biljet markeert, verschijnt de inkt indien vals. Indien
echt “schrijft” de stift niet op het biljet
▪ Goedkoop (€ 3 per stuk)
◦ Scanner
▪ Duur (€ 100 per stuk)
• Snel terugverdiend (= 2 valse briefjes van € 50 opmerken)
▪ Minimum 2 nodig (inkom en zuipkaarten)
▪ Moet in stopcontact

•

▪ Kan niet tegen vochtigheid
• Goed zorg voor dragen
We kiezen voor scannerbakjes

•

Controle van de federale overheidsdienst Volksgezondheid
◦ Verslag ontvangen op de jeugddienst
◦ Rookverbod
▪ Er waren te weinig rookverbodtekens, oa aan de ingang
• We vragen aan Den Ambacht voor permanente verbodstekens
• Er zitten ook verbodstekens in de fuifkoffer, je kan dit steeds ook afprinten
▪ Rookverbod is goed nageleefd
• KSA controleerde in de zaal
• 2 hardleerse rokers rond de 30 jaar wilden niet opgeven
◦ Rokers zijn altijd zelf verantwoordelijk,
◦ De organisatie moet wel ook hun best doen om rokers aan te spreken en
genoeg verbodstekens omhoog hangen, anders kunnen ze ook
verantwoordelijk gesteld worden.
Er zal in de toekomst vaker gecontroleerd worden in Den Amb8 door Volksgezondheid
◦ Verkoop alcohol :
▪ Er werden bandjes gebruikt voor de leeftijdsaanduidingen
• Verkrijgbaar bij de jeugddienst
•

◦ Breng de overschotten wel terug, de stock vliegt er anders te snel door
Is geen waterdicht systeem
◦ Moeilijk te vermijden dat een ouder iemand drank koopt voor een minderjarige

•

◦ Zolang de vereniging zijn best doet met de bandjes, kan er niets aan de
vereniging zelf verweten worden
Vragen naar de identiteitskaart is enkel voor de politie
◦ Vraag naar een “leeftijdsbewijs” (rijbewijs, ID, studentenkaart, …)
◦ Indien geen bewijs, geef een bandje voor minderjarigen

◦ Boetes beginnen vanaf € 208
Let op met wat er op facebook, instagram, twitter, … geplaatst wordt
•

De afhandeling van de drank verloopt nog steeds niet optimaal
◦ Alles staat nog steeds bij elkaar, ook indien verschillende evenementen, wat is voor wie?
▪ Neem zelf stock op voor en na uw evenement
• Door de manier waarop alles is gestapeld is dat moeilijk
◦ bv. heel achteraan in de koelcel, achter andere bakken, …
◦ Wordt de tap gekuist?
▪ Allemaal eens navragen bij Jan.

•

De fuifkoffer
◦ Alles zat er in…. MAAR poef er niet alles gewoon terug in, kuis de koffer goed op !
• Opkuis fuifkoffer is niet taak DB of van de volgende vereniging
• De zwarte doeken zijn echt smerig

•

◦ KSA gaat ze wassen tegen donderdag
Er wordt geen waarborg meer gevraagd, maar draag zorg van het materiaal !

Jeugdraad-barbecue
• Een avond met een korte “vorming” en een goede barbecue
• Voorlopige datum: zaterdag 6 mei 2017
◦ Ergens in de avond (18u), omdat sommige verenigingen nog werking hebben
Vorming EHBO
• Scouts Scheldewindeke vond het heel tof en nuttig
• Een eerste keer voor EHBO Oosterzele
•

◦ Speciaal aangepast voor jeugdverenigingen
Er is nog interesse
◦ Het wordt de komende maanden niet opnieuw georganiseerd omdat de lesgever vader
wordt (proficiat!)
◦ Misschien is er een vervanger?
◦ In de toekomst wordt er gekeken om nog een editie te organiseren

Subsidies
• Ingevulde aanvraagformulieren moeten VÓÓR 1 april 2017 binnen
• We bespreken de volgende jeugdraad welke jeugdvereniging een aanvraag wil doen voor
welke subsidies , met schatting van het bedrag.
◦ Bv. betreffende brandveiligheidssubsidies : de scouts zouden een aanvraag doen voor een
vrij groot werk, dus een vrij groot bedrag
▪ Misschien opsplitsbaar in 2 jaren? Te bespreken op de volgende jeugdraad
Geboortebos
Er is een ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
Het geboortebos was door de Vlaamse overheid-Ruimte Vlaanderen ingekleurd als natuurgebied.
De gemeente heeft bezwaar ingediend en heeft gevraagd naar inkleuring als speelbos.
De Vlaamse overheid had het niet ingekleurd als speelbos, maar als parkgebied.
Onlangs was er een overleg met de ambtenaren van gemeente Oosterzele en de ambtenaren Ruimte
Vlaanderen. Het oorspronkelijk gedeelte geboortebos is intussen ingekleurd als speelbos.
De gemeente mag daarin een aantal zaken uitvoeren zodat een speelbos kan gerealiseerd worden.
Met de dienst infrastructuur is afgesproken dat wanneer een ontwerp van het speelbos ter
beschikking is, dit zeker zal besproken worden met de jeugdraad.
De gemeente streeft naar een uitbreiding van het geboortebos, maar daarvan zijn de plannen nog
niet geconcretiseerd.

Infozine september
In de infozine van 11 september 2017 zal plaats voorzien worden, waarin de jeugdbewegingen
kunnen worden voorgesteld. Zeker met de startdagen die daarop volgen, is dit heel interessant.
Het is de bedoeling dat we de volgende jeugdraad 1 foto maken met de verschillende
jeugdbewegingen samen. Dus kom allemaal naar de volgende jeugdraad in jeugdbewegingskleren.
Fiscale attesten 2017
• Elke vereniging kan een attest meegeven aan de ouders van een kind op kamp
◦ Voor kinderen jonger dan 12 jaar
◦ Worden ten laatste uitgedeeld in het voorjaar van 2018
•

◦ Weekends tellen ook mee
Attesten voor 2016 moeten binnen, met de aangifte van de belastingen, tegen 1 juni 2017

•

◦ Vermiste fiscale attesten kunnen worden opgevraagd bij Mireille
Bij vragen kan je altijd Mireille contacteren

Website : www.veiligopstap.be
• Hoe ga je veilig op tocht met je vereniging?
◦ Tips en wetgeving
• Indien aan alle regels en wetgeving is voldaan, wordt zelden de leiding zelf rechtstreeks
verantwoordelijk gesteld indien er een ongeluk zou gebeuren.
Indien er sprake is van onverantwoord gedrag op de weg of onvoorzichtigheid, zou dit wel
kunnen gebeuren.
E-mail van schepen Hanna
• De Pallieter komt onder het AGB terecht – Pallieter zal uitgenodigd worden voor een
vergadering.
◦ David gaat samenzitten met Jan voor de drankprijzen van de Pallieter
▪ De goede prijzen van de Pallieter zijn een dikke steunpilaar van hun succes
• De vrijwilligers werken hard om dat te kunnen aanbieden
• De Pallieter gaat een dossier opstellen met daarin het huidig prijzenbeleid en de
motivatie erachter
◦ Ook andere zaken kunnen besproken worden
▪ Sleutels
▪ Problemen met de deuren
Data
•

Pallieter
◦ 18 maart 2017: No Arms Fest

•

◦ Elke zondag van mei: Sunday Chill
Jongenschiro Balegem

•

◦ 18 – 19 maar 2017: Eetfestijn
Meisjeschiro Scheldewindeke

◦ 10 maart 2017: Chiro Windeke Bouwt
▪ Optredens + fuif
◦ 14 april 2017: Chiro Windeke goes Flügel
▪ Flügel valt onder sterke drank
• Extra vergunning nodig
•

◦ 30 april 2017: ontbijt
Meisjeschiro Balegem
◦ 22 april 2017: pannenkoekenavond

•

◦ 11 maart 2017: Crocktail
Scouts Scheldewindeke:
◦ 1 april 2017: Neuzekesverkoop

•

◦ 22 april 2017: Day ‘n Night
Scouts Oosterzele
◦ 11 maart 2017: Eetfestijn
◦ 13 mei 2017: Past da?

•

◦ 27 oktober 2017: Jungle Party
KSA oosterzele:
◦ 26 maart 2017: Eetfestijn
◦ 17 april 2017: Paasontbijt

Varia
• Scouts Oosterzele
o Zijn bezig momenteel bezig met het opnieuw op punt stellen van de vzw.
Mireille kijkt welke informatie nog beschikbaar is op de jeugddienst
o Op de jeugddienst ligt er voor elke vereniging een map
Ideaal om belangrijke documenten te bewaren die niet kwijt mogen raken op 1 plaats
Er gaan vaak documenten verloren als leiding uit de jeugdbeweging gaat

Volgende jeugdraad
Niet 3 april 2017 - Niet 8 mei 2017

WEL : 24 april 2017

