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Goedkeuring vorig verslag
• OK
Subsidies
• Alle offertes voor renovatie, milieu en brandveiligheid moesten nu binnen zijn
o Geeft een idee wie wat en hoeveel wil, dan kan dat op voorhand bekeken en besproken
worden
• Renovatie
o Er staat momenteel nog 6 000 euro vrij.
o Jongenschiro Balegem
 Hebben vermoedelijk nog briefjes voor herstelling dak en dakgoot,
houtlatten, …
o Meisjeschiro Balegem



•

•

•

•
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Ruimte achter de lokalen staat vol netels
• Willen dat heraanleggen met schors om het speelbaar te maken
• Staat niet in de lijst van zaken die vergoed kunnen worden door
renovatiesubsidies
o Lijst is niet sluitend
o Kan aangevraagd worden via de jeugdraad en het college van
burgemeester en schepenen.
 Jeugdraad schrijft een advies aan het college of het kan
opgenomen worden in de lijst met subsidieerbare zaken
 Er is gestemd voor een advies
• 13 van de 13 stemmen voor een positief advies
• Geen stemmen tegen of onthouding
• Unaniem goedgekeurd

o Pallieter
 Boiler is kapot
• Valt dat nog onder renovatiesubsidies of valt dat al onder het AGB?
• Vermoedelijk 2000 EUR
o Het is wel nog een lange tijd, er kan altijd nog iets groots
bijkomen
• Kan meegenomen worden in het advies voor de schors van Meisjeschiro
Balegem
o Er is gestemd om het op te nemen in het advies
 13 van de 13 stemmen goedgekeurd
 Geen stemmen tegen of onthouding
 Unaniem goedgekeurd
Brandveiligheid
o Scouts Oosterzele en KSA Oosterzele willen samen hun brandveiligheid in orde brengen
 Kost ongeveer 3600 EUR
 Is echt noodzakelijk
 Totaal subsidiebudget is 4000 EUR
 Kans is groot dat niet het volledige bedrag teruggegeven kan worden
o Scouts Scheldewindeke heeft ook nog rekeningen binnengebracht
o Jongenschiro Balegem wil branddetectie op orde brengen
Milieu
o Scouts Oosterzele koopt LED-verlichting voor ongeveer 200 EUR
 Ze kunnen ook nog een frigo kopen voor 500 EUR
o Pallieter wil misschien ook nog een kleine frigo kopen
Aanvraag werkingssubsidies zijn allemaal binnen
o 1000 EUR per vereniging
o Alles is in orde
o Jeugdraad geeft unaniem positief advies
Zet rekeningen en offertes altijd op naam van de vereniging !

Datarondje
• Pallieter
o Elke zondag van mei: Sunday Chill (optreden)
• Scouts Oosterzele
o 13 mei 2017: Pastda!? (eetfestijn)
• Meisjeschiro Scheldewindeke
o 30 april 2017: Ontbijt
• Scouts Scheldewindeke
o Weekend 12 - 14 mei 2017: Snakkeltocht (fakkel- en sneukeltocht)
o 6 mei 2017: Mannen met Ballen (eetfestijn)
• Dagelijks Bestuur
o 30 april 2017: jeugdraad barbecue
 “Aanwezig” op facebook is niet voldoende, schrijf u in via het inschrijfformulier
 5 EUR
 Neem een gamel/bord en bestek mee
 Het is met een vrij podium
• Denk op voorhand na over een toffe act
Wie gaat waar en wanneer op kamp?
• Pallieter
o 28 – 31 juli: Westernweekend
• Jongenschiro Balegem
o 11 – 21 juli: Westouter
 Vanaf 10 juli voor de oudere afdelingen
• Meisjeschiro Scheldewindeke
o 11 – 21 juli: Dilsen-Stokkem
• Scouts Oosterzele
o 3 – 10 juli: Geraardsbergen
o 19 – 29 juli: Oostkantons
• Meisjeschiro Scheldewindeke
o 10 – 20 juli: Aarschot
• Scouts Oosterzele
o 2 – 10 augustus: Boven Antwerpen
o 15 – 25 augustus: Chassepierre
• KSA Oosterzele
o Week na Scouts Oosterzele: Oostkantons
Den Ambacht
• Meisjeschiro Scheldewindeke (Flügelparty)
o Alles ging goed, geen problemen
o Flügel was snel op
o Drank was in orde
 Juist een onduidelijkheid met de cola
 Op het eind van de fuif hoeft er geen vat meer worden aangesloten, gebruik
flesjes voor het laatste half uur. Anders schiet er nog een goed vol vat over.

•

•

Day ’n Night
o 5 keer brandalarm
 Waren er altijd op tijd bij
• Geen brandweer afgekomen
 2 Sensoren in de kleine kamers boven werken nog op rook
 Brouwer was vriendelijk
 Fuifkoffer zit bij Jelle
• Sneeuwschoppen staan nog in Den Amb8
o Die met “Jeugdraad Oosterzele” op en een ander kleur dan de
rest zijn van de jeugdraad en horen bij de fuifkoffer
• Kan er geen inventaris toegevoegd worden in de fuifkoffer?
o Die bestond, maar is verdwenen
o Wordt opnieuw aan de fuifkoffer toegevoegd
• De “verboden te roken”-papieren zijn verdwenen
o Schrijf er ook niet op met alcoholstift
Kan er gekeken worden voor een bankcontact-bakje aan de kassa?
o De organiserende vereniging betaalt per transactie→ te duur.
o Alternatief: GSM-app : heeft een maximum van 250 EUR per dag

Uitleendienst
• Wees stipter in het terugbrengen van de uitleendienst !
o Het is erg frustrerend dat de fuifkoffer door de gebruikers niet proper wordt gehouden,
blijft staan en niet wordt teruggebracht.
• Bel niet op de laatste knip om te lenen.
DB zoekt nieuw bloed
• Vraag rond in de leidingsploeg
o Oudleiding is zeker welkom!
• Opvolging nodig
o Anders wordt het organiseren van Nacht van de Jeugdbeweging enz. nogal moeilijk
Varia
• Pallieter
o Zondag van Westernweekend wordt een nieuw concept
 Soort van dorpsfeest met kraampjes waar men groenten en vlees kan kopen
 Pallieter voorziet barbecues en drank
 Zijn er verenigingen die een stand willen hebben om een centje voor de
vereniging binnen te halen?
• 3 beschikbare plaatsen
• Liefst antwoord tegen eind mei
• Meisjeschiro Scheldewindeke
o Verhuizen naar de Adonis
o Voor de duidelijkheid: het gebouw wordt ze niet zomaar gegeven. De chiro moet 1500
euro/jaar huur betalen.
 Verbouwingen binnen betaalt de chiro zelf.


•

Tuin en omheining worden aangelegd door de gemeente

KSA Oosterzele
o Bij de foto in de infozine komt ook de info over startdagen van jeugdbewegingen
o De boekjes van vorig jaar worden ook dit jaar verspreid bij handelaren en scholen
 Kan de jeugdraad dit niet uitdelen aan de 6-jarigen?
• Net zoals de verenigingen krijgt ook de jeugdraad geen toegang tot de
adressen van kinderen die 6 jaar worden omwille van de privacywet
Kan via de gemeente indien er betaald wordt : het systeem is reeds
eerder uitgelegd.
• Elke vereniging kan zelf met een folder rondgaan
o Op eigen kosten

Volgende jeugdraad: maandag 4 september 2017

