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Het blad voor de aanwezigheden is aangepast
• We hebben het liefst dat de vertegenwoordigers op dat blad zoveel mogelijk proberen te
komen
o Als er telkens andere vervangers komen, weten die vaak niet veel af van reeds
besproken onderwerpen of subsidies en dergelijke. Dit geeft dan vaak verwarring of
zorgt ervoor dat sommige punten (bijna) niet worden besproken in de groepen.
Goedkeuring vorig verslag
• Het is “Lauranne De Rauw” i.p.v. “Lauranne De Pauw”
Mappencontrole
• Scouts Scheldewindeke: vinden hun map niet terug. Mireille zorgt voor een nieuwe map.
• Meisjeschiro Balegem: de map is kapot, kunnen we een nieuwe krijgen?
• Scouts Oosterzele: Het is niet de echte jeugdraadmap, maar ze bevat wel de nodige papieren

Stickeractie Carrefour
• Gevraagd of de kookploegen ook meedoen
o Best niet: verandert elk jaar en de grens wie wel/niet meedoen aan de stickeractie
wordt vager
• Ze willen voor de verenigingen affiches bestellen
o Verenigingen kunnen die kopen aan drukprijs voor € 7.5 en doorverkopen met
eventuele winst
 Verkoopprijs voor alle verenigingen vastgelegd op € 10
• De actie start in januari
• Nog niets gehoord over een eventuele toestemmingslijst (privacywetgeving)
• De fotograaf ging contact opnemen met de verenigingen
Datarondje
• Pallieter
o 28 okt 2017: halloweentocht
o 11 nov 2017: No Arms Fest
• Meisjeschiro Scheldewindeke
o 28 okt 2017: taartenverkoop
o 11 feb 2018: friet met stoverij
o 13 apr 2018: Flügelparty
• Scouts Oosterzele
o 27 okt 2017: Jungleparty
o 2 feb 2018: soepverkoop
o 10 maa 2018: eetfestijn
o 5 mei 2018: Pastda !?
• Meisjeschiro Balegem
o 4 nov 2017: spaghetti-avond
o 3 maa 2018: boules de Berlin verkoop
o 14 okt 2017: Duvelnacht
• Jongenschiro Balegem
o 14 okt 2017: Duvelnacht
o 5 mei 2018: bierfeesten
• Dagelijks Bestuur:
o 18 nov 2017: comedy-avond in GC De Kluize
o 22 feb 2017: voorstelling “fight night”
• VZW On Stage
o Weekend van 24 nov 2017: feestweekend
 Geven 2 vrijkaarten per vereniging
• Weekend van de jeugd
o 11 okt 2017: samenkomen om de spelen in elkaar te steken



Mail de documenten door naar nieuwe leiding, want de maillijsten zijn nog niet
aangepast

o De flyer wordt ook via mail gestuurd (Mireille)
 Papieren exemplaren te kort? Vraag gerust naar meer (Mireille)
Subsidies
• De berekeningen zijn opgesteld met de binnengekomen geldige aanvragen.
• Werkingssubsidies
o Iedereen in orde
• Kampsubsidies
o Iedereen in orde
o Kampboeken mogen ook digitaal doorgestuurd worden
• Brandveiligheid
o Scouts Oosterzele en Scouts Scheldewindeke
• Milieu
o Meisjeschiro Scheldewindeke, Scouts Oosterzele, Pallieter, KSA
• Renovatie
o Meisjeschiro Balegem, Jongenschiro balegem, Scouts Scheldewindeke, Scouts
Oosterzele, Pallieter

o Scout Oosterzele heeft een plafond vernieuwd.
Er was volgens de berekeningen en optelling van de al besproken aanvragen nog
ongeveer € 740 budget beschikbaar binnen de renovatiesubsidies. Scouts Oosterzele
heeft een aanvraag ingediend in kader van de vernieuwing van het plafond.
• Kadervorming
o Uitzonderlijk veel aanvragen
 Krinkel, herfstontmoeting, …
o Niet genoeg budget om iedereen volle pot terug te betalen
 Iedereen krijgt 75 % terug
o Wanneer de terugbetaling van de vorming aangevraagd werd door en via de
vereniging, komt de terugbetaling toe aan deze vereniging .
In elke jeugdvereniging kunnen andere afspraken gelden. In sommige verenigingen
betaalt de vereniging volledig de vorming of gedeeltelijk of niet en betaalt de leider,
leidster of bestuurslid de vorming volledig.
Aan de jeugdvereniging wordt gevraagd de terugbetaling van de kadervorming op
dezelfde manier toe te passen als de afspraken die gelden binnen de vereniging
voor de betaling. Maw : als de vereniging de vorming betaalt, komt de terugbetaling
toe aan de vereniging. Als de persoon die de vorming volgt, alles heeft betaald, komt
hem/haar ook de volledige terugbetaling toe. Bij gedeelde kost, is het de bedoeling
om ook de terugbetaling te delen.
• Nog documenten nodig
o Jongenschiro Balegem
 Identiteitsfiche
 Ledenlijst
o KSA
 Leidingslijst
 Ledenlijst
Update : intussen zijn alle documenten op de dienst sport en jeugd.
No Hate Speech movement
• Aandacht tegen haatspraak op sociale media
• Vorige jeugdraad is de brief met vraag naar advies en die verspreid is aan alle adviesraden
uitgedeeld op de jeugdraad en deze is ook gemaild naar de leidingsploegen.
• Vorige JO werd er gevraagd om er eens over na te denken wat wij kunnen doen
o Geen echte ideeën naar voor gebracht
Polsbandjes (alcoholbeleid) voor op fuiven
• Kom er op tijd achter, want op vrijdag is er niemand beschikbaar
• Breng de overschot zeker terug, want anders gaan we met grote tekorten zitten
Het DB is met weinig
• Wie wil ons versterken?
o Er zijn al een aantal geïnteresseerden
o Stuur ons gerust een mail
 Liefst voor de jeugdraad van november
• In december zijn het al verkiezingen voor de functies

o Voor gewone werking is het jaar telkens van september tot
september, voor de functies van januari tot januari. Op deze
manier is er telkens een periode van september tot december
om mogelijke kandidaten te zoeken of zich te laten informeren
en de stemming uit te voeren, zodat op januari de functies zijn
ingevuld.
o Voorzitters en secretaris stoppen op 31 december.
 We zoeken vervanging voor de voorzitter.
 Er kan ook vervanging gezocht worden voor een
ondervoorzitter.
 Het verslag zal in de toekomst gemaakt worden door de
ambtenaar. Er mag nog een secretaris aangesteld worden,
maar dat is niet noodzakelijk.
Volgende jeugdraad : maandag 6 november om 20u in de vergaderzaal van de sporthal.

