Verslag jeugdraad
6 november 2017
Aanwezig :

Simon Van der Spiegel (voorzitter), Martijn Saelens (secretaris), schepen Hanna Courtijn
(schepen van jeugdzaken), Mireille Helderweirdt (dienst sport en jeugd).
Jorg De Groote (jongenschiro Balegem), Arthur De Maeseneire (jongenschiro Balegem),
Pauline Van der Haegen (meisjeschiro Balegem), Linde Polfliet (meisjeschiro Balegem),
Lauranne De Rauw (chiro Tel Aviv), Luna Ghijs (chiro Tel Aviv), Jonas Van der Heyden
(scouts scheledewindeke), Aaron Demeersseman (scouts Scheldewindeke), Julie Colmant
(scouts Oosterzele), Marilyn Van Renterghem (scouts Oosterzele), Jasper Begyn (KSA), Lode
De Sutter (KSA), Bram De Smet (Pallieter), Kobe Simoens (Pallieter)
Jeroen Martens (N-VA)

Verontschuldigd : Eveline Martens (ondervoorzitter), Jasmien Van de Vijver (penningmeester)

Goedkeuren verslag 2 oktober 2017
Het verslag is goedgekeurd zonder opmerkingen.
Het bestuur van de jeugdraad 2018 - 2020
De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester eindigen de termijn van 3 jaar op de
jeugdraad van 4 december 2017.
Er worden voor deze functies opvolgers gezocht.
Het verslag zal gemaakt worden door Mireille (dienst sport en jeugd).
Voorzitter Simon doet een oproep naar kandidaten en vraagt deze oproep door te geven binnen de
leidings- en bestuursploegen , ook naar de oud-leiding. Voor informatie kan men altijd terecht bij Simon of
bij Mireille. Indien er mensen interesse hebben, vraag hen zeker contact op te nemen met Mireille voor een
afspraak zodat er info kan gegeven worden.
Schepen Hanna licht het belang van de jeugdraad toe. Door de jeugdraad hebben jongeren/jeugdwerk een
stem over items in het jeugdbeleid en over zaken die deze doelgroepen aanbelangen. Indien er geen
jeugdraad meer zou zijn, gaat deze inspraak verloren.
De schepen stelt voor dat elke jeugdvereniging en Pallieter de volgende jeugdraad iemand naar voor brengt
die wil deel uitmaken van het dagelijks bestuur (en deze persoon meebrengt naar de jeugdraad) en dat er
op deze manier een beurtrol komt binnen het dagelijks bestuur om het voorzitterschap per jeugdraad op
zich te nemen.
Evaluatie Nacht van de jeugd
Goede opkomst en toffe sfeer. Radio Topkaas was een reeds gekende act en was minder actief dan vorig
jaar, maar het was een geslaagde avond.
Evaluatie Weekend van de jeugd
Alle activiteiten zijn zeer positief ervaren. Alle jeugdbewegingen zijn enthousiast over dit weekend.
Alles is vlot verlopen.
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De betrokkenheid van de leiding in de spelen was zeker een meerwaarde.
Bedankt aan alle organisatoren en helpers !
Advies van de jeugdraad betreffende de verdeling van de werkingssubsidies voor erkende
jeugdwerkinitiatieven werkingsjaar 2017
Alle aanwezigen krijgen een overzicht van de verdeling werkingssubsidies werkingsjaar 2017 volgens de
subsidiereglementen.
De jeugdraad geeft in deze zitting een positief advies met eenparigheid van stemmen (9 stemmen voor – 0
stemmen tegen – 0 stemmen onthouding) over de verdeling van de werkingssubsidies werkingsjaar 2017
aan de erkende aanvragers.
De bevoegde ambtenaar Mireille Helderweirdt zal dit advies met vraag tot uitbetaling agenderen op zitting
van het college voor 1 december 2017. Indien dit voorstel wordt goedgekeurd, zal de uitbetaling gebeuren
voor 31 december 2017.
In GC De Kluize op 18 november : Youssef El Mousaoui | Helemaal alleen ism Jeugdraad Oosterzele
Er zijn nog tickets te koop bij GC De Kluize !
Na enkele succesvolle theatershows is Youssef klaar voor zijn vierde avondvullende onemanshow. De zeer
succesvolle komiek met het perfecte huwelijk en het wondermooie kind, kwam terecht in een wereld van
miserie, depressie en burn-out. Alles wat kon mislopen, liep mis. Zo werd Youssef het slachtoffer van
verschillende inbraken waarbij hij telkens zo goed als alles kwijt raakte. Daarop volgde dan ook nog eens
een echtscheiding en bleef hij alleen achter met een stoel in een leeg appartement. Deze stoel staat
trouwens centraal in zijn show. Doordat Youssef ook nog eens de deurwaarder over de vloer kreeg, was hij
letterlijk failliet. Youssef zag eerst geen uitweg meer, wilde alles opgeven en dacht zelfs aan zelfmoord,
maar gelukkig had hij geen geld meer om een koord te kopen. Met de steun van enkele goede vrienden,
kwam hij echter op het idee om van zijn miserie een succesverhaal te maken. Het werd tijd om creatief aan
de slag te gaan met de moeilijke tijden die hij had doorstaan.
In 'HELEMAAL ALLEEN' herwerkte hij de meest droevige momenten in zijn leven tot een humoristisch en
vermakelijk verhaal. Items als depressie, eenzaamheid en burn-out, waarmee velen onder ons in deze
huidige maatschappij geconfronteerd worden, komen rijkelijk aan bod. Met deze komische voorstelling
tracht Youssef ook het taboe rond deze donkere thema's te doorbreken.
Tarieven
€ 14,00 standaard
€ 12,00 studenten, -19, klein abo

In GC De Kluize op vrijdag 23 februari 2018 : Ontroerend Goed | Fight Night ism Jeugdraad Oosterzele &
OLGA.
Aan de jeugdraad is gevraagd deel te nemen aan de verkoop van de tickets. Bestel je tickets bij de
jeugdraad !
Vijf spelers. Vijf rondes. Uw stem. Eén over¬levende. De inzet: uw aandacht, uw liefde, uw goed¬keuring,
uw lach, uw medelijden, uw zwakke plek, uw leedvermaak, uw hart, uw steun, uw oordeel. Wij helpen u
beslissen met polls, stemwijzers, coalities, campagnes, debat¬ten, exit polls, spin doctors, opiniepeilingen.
Wij zorgen ervoor dat de beste niet wint.
‘Fight Night’ ontplooit zich tot een levensnoodzakelijk onderzoek van waarom we zo hechten aan onze
democratische instellingen ondanks hun falen en wat de alternatieven zouden kunnen zijn; en hoe we, als
puntje bij paaltje komt, omgaan met dissidentie, in een grote samenleving of een kleine ruimte waar de
meerderheid beslist heeft maar een kleine minderheid weigert akkoord te gaan.
Tarieven
€ 16,00 standaard
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€ 10,00 OLGA -25

Kalender van de activiteiten van de verschillende jeugdverenigingen
Zie bijlage
Aanvulling jeugdraadmap 2017 – 2018
De map werd reeds gedeeltelijk aangevuld met de nodige documenten.
Nieuw document “Aanvragen van een slijterijvergunning”.
Op de jeugdraad van december wordt de aanvulling vervolledigt.
Graag alle subsidiereglementen lezen tegen de jeugdraad van maandag 4 december. Deze worden dan
overlopen en toegelicht.
Concessie van het leveren van drank in den Ambacht.
De chiro’s van Balegem vragen om, als de huidige concessie verloopt en er een nieuwe concessie zou
moeten gemaakt worden, er kan samengezeten worden om dit voor de toekomst dan te bespreken.
Schepen Hanna licht toe dat een autonoom gemeentebedrijf geen “naakte verhuringen “ kan doen; er
moet een dienstverlening aan gekoppeld worden. De dienstverlening die er in den Ambacht aan gekoppeld
wordt is het leveren van drank. Op welke manieren deze dienstverlening kan gebeuren, zal schepen Hanna
verder onderzoeken.
Sowieso blijft de huidige concessie zoals deze bepaald is voor de duur van deze concessie-overeenkomst en
dat is zeker nog legislatuur-overschrijdend.
Varia
Geen variapunten.
Volgende jeugdraad : maandag 4 december 2017
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