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Christophe van Drugpunt (www.drugpunt.be)
• Vorig jaar al eens langs geweest voor de alcohol- en cannabisquiz
• Bij drugs- en verslavingsproblemen bij jezelf of in de omgeving kan je steeds terecht bij drugpunt.
o Rhode-schelde@drugpunt.be
o Christophe.vanhuyse@drugpunt.be
o 0476/65.65.95
o Hundelgemsesteenweg 357 9820 Merelbeke
• Werkt actief samen met jeugddiensten
o Bv. De gekleurde -/+ 16/18 bandjes
• Willen eens bevragen naar indrinken of predrinken bij jongeren
o Nog geen cijfers in België
o Doe zoveel mogelijk mee en verspreid het in de verenigingen
o Ondertussen al 1188 personen deelgenomen
o Duurt 5 minuten en is compleet anoniem
o www.drugpunt.be/indrinken
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Jeugdraadmappen
• KSA Oosterzele
o Is even verdwenen
Uitleendienst
• Simon en zijn familie zijn geen permanentiedienst die 24u/24u en 7/7 open zijn
o Doen erg hun best om gerief op de juiste plaats te bezorgen
 Kom je afspraken na zodat ze niet nodeloos moeten wachten of plannen cancelen
• Er is ondertussen erg veel gerief kwijt
o Zwarte doeken, warmtekanonnen, lampen, ...
o We blijven er op hameren dat er geen gerief wordt doorgegeven onderling en dat iedereen
zo snel mogelijk alles moet komen terugbrengen, maar het heeft blijkbaar geen succes
 Echt een groeiende bron van frustratie en kost
 Als het zo doorgaat en alles verdwijnt, zal er weldra geen uitleendienst meer zijn
Opvolging van het DB
• We zijn maar met 5 meer
o Dringend op zoek naar extra volk
o Als we met te weinig zijn, kunnen we niet alle activiteiten meer aanbieden
 Nacht van de jeugdbeweging
 Weekend van de jeugd
 EHBO avond
 ...
• Het einde van de functietermijnen (voorzitter, secretaris, penning) valt in december
o Termijn is 3 jaar
o Functies moeten doorgegeven worden
 Voorzitter
 Secretaris
• Het DB vergadert tussen de jeugdraden in
o Soms wordt er eens overgeslagen
• Geïnteresseerden laten voor 1 oktober iets weten aan Simon of Mireille
Activiteiten
• Nacht van de jeugdbeweging : 20 oktober 2017
o Komt in orde
• Weekend van de jeugd : 21 en 22 oktober 2017
o Het DB is met te weinig
 Kunnen niet alle leeftijden aanbieden
• Enkel nog 2e en 3e graad middelbaar
• De jongsten hadden er zelf weinig aan en het was vaak erg hectisch
o Hebben ook minder aan het mengen met andere verenigingen
• Indien de leiding zelf een trekker vinden, kunnen we toch ook voor 1e graad
middelbaar (en laatste graad lager) iets aanbieden
o Grens zou dan 1e 2e middelbaar / 3e 4e 5e 6e middelbaar zijn
 We zoeken volk om de spelen te maken
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Vorig jaar feedback gekregen dat de leiding daar zelf een grotere rol wil in
spelen
o Zou ons nu echt helpen
• Minimum 2 per vereniging
o Vraag het eens rond intern
o Willen het graag weten tegen 20 september
Liefst de oudste groep laten eindigen in de Pallieter
• Krijgen iets om te eten
• Goede reclame
•



Aanvulling : er zullen toch activiteiten zijn voor alle leeftijden.
Naar analogie met vorig jaar : de volgende indeling met bijhorende coördinatoren
1ste – 4de leerjaar

op zondag van 14u – 17u

Jonas Van der Heyden en Alexander Mehaus

5de en 6de leerjaar
en 1ste en 2de middelbaar

op zaterdag van 14u tot 17u

Jelle Dutry en compagnon

3de tot 6de middelbaar

op zaterdag van 19u tot 22u

Simon, Eveline, Jasmien, Lore en Martijn

Verdere info volgt.
Vuilbakken voor verenigingen
• Vuilnisbakken worden gechipped
• Verenigingen vallen plots onder bedrijfsafval dat verwerkt moet worden door gespecialiseerde
bedrijven.
o Erg duur
• In 2003 was er beslist dat jeugdverenigingen een gewone gezinscontainer krijgen
• Tot nieuwjaar is het nog met stickers te doen en erna zou het opgelost moeten zijn
• Meer info volgt
• Aanvulling : de gemeente wil graag dat het afval van de jeugdbewegingen wordt opgehaald als
gezinsafval en zal die visie meenemen in de bespreking met Ilva.
Er zijn nog jeugdgidsen nodig
• Alle startdagen zijn doorgegeven aan Mireille
• Vul de identiteitsfiches in
o Om alle gegevens up te daten
o Af te geven op de volgende jeugdraad ten laatste (liefst vroeger te bezorgen).
o Geef ook de leidingslijsten door
 Scouts Scheldewindeke en Pallieter en chiro Tel Aviv zijn al in orde
Subsidies
• Aanvragen
o Er is een algemeen overzicht van de stand van zaken doorgestuurd in juni met wat er nog
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over is van elke subsidiepot
o Werkingssubsidies zijn allemaal in orde
o Kampsubsidies die binnen zijn : jongenschiro Balegem, scouts Windeke en KSA
 Uiterste datum 30 september – liefst voor 20 september voor de berekeningen.
o Terugbetaling kadervormingen
 Bv. Herfstontmoetingen, Krinkel, ...
 Van vorig jaar kan er nu niets meer gedaan worden: is te laat
 Wordt teruggestort in december
• Zorg ervoor dat uw leden daar daadwerkelijk iets van terugzien
• Elke vereniging bepaalt zelf hoeveel % de vereniging en hoeveel % het lid
betaalt
o Geef ook in dezelfde verhouding terug
o Renovatie
 Scouts Scheldewindeke heeft een aanvraag gedaan voor deuren.
• Het contract van erfpacht is nog niet getekend
o Het werd op 31 maart afgewerkt en doorgestuurd naar het
departement infrastructuur. Daar werd het midden april doorgestuurd
naar de notaris, waar het nu nog ligt te wachten op extra documenten
ter vervollediging.
o De gemeente kan dan niet subsidiëren, want het mag geen subsidies
uitkeren aan zichzelf
o Hopelijk op de gemeenteraad in september
 Dan nog een week speling om het in orde te maken, anders
voor volgend jaar
 Plan B: nu een advies uitreiken voor de aanvraag van een
uitzonderingspositie op het college
• 6 verenigingen en 5 DB aanwezig = 11 stemmen
o Unaniem goedgekeurd
Update 18/09 : het “Recht van erfpacht” zal goedgekeurd worden op de
gemeenteraad van 27 september.
 Het budget zal opgebruikt zijn.
• Scouts Oosterzele heeft een nieuw plafond laten steken deze zomer
o Niet op voorhand aangekondigd, dus het kan zijn dat er geen subsidies
daarvoor over zijn
• Scouts Scheldewindeke wil een omheining zetten
o Dat kan, maar zal pas volgend jaar gesubsidieerd kunnen worden
o Brandveiligheid
 Scouts Oosterzele moet nog een factuur bezorgen.
 Scouts Scheldewindeke heeft noodverlichting geplaats, kan dat er nog onder?
• Ja, maar moeten dringend factuur bezorgen
o Milieu
 Scouts Oosterzele gaat een factuur voor een frigo binnensteken
 KSA Oosterzele zou ook een frigo willen aankopen
• Moet minimum AA label hebben
• Mail naar Mireille
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Digitale communicatie
• Heeft soms grote impact
• Organisatie No Hate Speech Movement wil dat eens in de verf zetten
o De gemeente vraagt hoe we daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren
o Zie mails
• Volgende jeugdraad wordt dat in een advies gegoten
Gemeentelijke organisatie voor trage wegen
• Vooral nieuwsgierig naar de trage wegen in Balegem en Scheldewindeke
o Verspreiding brief : uitnodiging MAP-it workshop over trage wegen Scheldewindeke Balegem
o Wordt doorgemaild naar alle leiding
Inex actie taboe : hoe kan je als jeugdvereniging geld verzamelen.
• Alle info is doorgemaild
Varia’s
• Pallieter
o Er is een bestuurswissel
 Bram is voorzitter
o Westernweekend was in orde
o Er komt terug een halloweentocht
o No Arms Fest: 11 nov 2017
o Luxurious Eve: 31 dec 2017
o Westernweekend: 27 – 28 juli 2018
• Jongenschiro Balegem
o Kampplaats
 Toffe omgeving
 Heel goed, maar geen tenten toegelaten
 Echt donker ’s nachts
o Duvelnacht: 14 okt 2017
• Meisjeschiro Scheldewindeke
o Kampplaats
 Moeilijke duren
 Kampvuur verboden
 Veel ruimte
o 2 nieuwe leidsters aangeworven – er is nu voldoende leiding
• Scouts Scheldewindeke
o Kampen waren in orde
o Geen leiding gestopt en 2 nieuwe bijgekomen
o Vuurfeesten: 16 sep 2017
 Dit jaar slechts vergunning tot 1u
• De andere verenigingen hebben niet zo een uur opgelegd gekregen
o De locatie is echter ook pak gevoeliger
 Met fietssneukeltocht, beachbar, optredens
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 15 sep kinderfuif
Scouts Oosterzele
o Kamp
 Probleem met luizen / bedwantsen / schurft
• Chiro Geraardsbergen niet blij met reputatieverlies en gepaard verlies van
jaarinkomsten
KSA Oosterzele
o Kamp
 Was goed
 Slechte kampplaats
• Duur
• Moeilijke buren
o Mogelijk leidingstekort volgend jaar
o BouwBBQ: 9 sep 2017
o Viering 60 jaar: 25 nov 2017
o Fuif: 24 feb 2017
o Optredens Sinksenkermis: 19 mei 2018
Meisjeschiro Balegem
o Kampplaats echte aanrader
 Chirohuis De kalei te Stokkem
 Erg ruim
 Veel bos
o Spaghettiavond: 1e of 2e zaterdag van nov 2017
Hanna
o GROS docu-avond over Congo door Eline Spillebeen: 10 nov 2017
o 11 11 11: 11 nov 2017
DB
o De GB wil stickerboeken uitbrengen over Oosterzeelse jeugdverenigingen
 Zoals de voetbalstickerboeken
 Enkel wie wil, kan hieraan deelnemen
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