Verslag jeugdraad
4 december 2017
Aanwezig :

Arthur De Maeseneire (jongenschiro Balegem), Julie Buyse (meisjeschiro Balegem), Murielle
Meersschaut (meisjeschiro Balegem), Lauranne De Rauw (chiro Tel Aviv), Paulien De
Visscher (chiro Tel Aviv), Jonas Van der Heyden (scouts scheldewindeke), Jelle Dutry (scouts
Scheldewindeke), Julie Colmant (scouts Oosterzele), Hannelore Vande Keer(scouts
Oosterzele), Jasper Begyn (KSA), Lode De Sutter (KSA), Jakob Vandenhaute(Pallieter), Kobe
Simoens (Pallieter)
Mireille Helderweirdt (dienst sport en jeugd), schepen Hanna Courtijn (schepen van
jeugdzaken
Jeroen Martens (N-VA)

Verontschuldigd : Simon Van der Spiegel (voorzitter), Eveline Martens (ondervoorzitter), Martijn Saelens
(secretaris).
Goedkeuren verslag 6 november 2017
Het verslag is goedgekeurd zonder opmerkingen.
Het bestuur van de jeugdraad 2018 - 2020
De (onder)voorzitter, de secretaris en de penningmeester eindigen de termijn van 3 jaar in functie eind dit
jaar.
Er worden voor deze functies opvolgers gezocht om in 2018 de fakkel over te nemen.
Vooral voor de functies voorzitter en penningmeester is het belangrijk dat deze worden ingevuld.
Men kan zich kandidaat stellen voor alle functies tot 15 januari 2018 bij Mireille Helderweirdt –
mireille.helderweirdt@oosterzele.be
De samenstelling van de jeugdraad ziet er op 4 december uit als volgt :
Effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden van de jeugdbewegingen/jeugdhuis
•
•
•
•
•
•
•

Jongenschiro Balegem
Meisjeschiro Balegem
Chiro Tel Aviv
Scouts St-Kristoffel
Scouts Oosterzele
KSA
Pallieter

Jonas Crucke
Clara Van Durme
Lauranne De Rauw
Jelle Dutry
Hannelore Vande Keer
Jasper Begyn
Kobe Simoens

Arthur de Maeseneire
Pauline Van der Haegen
Valerie Vervaenen
Jonas Van der heyden
Julie Colmant
Lode De Sutter
Bram De Smet

Geïnteresseerde jongeren
• Simon Van der Spiegel
• Martijn Saelens
• Kobe Simoens
• Jakob Vandenhaute
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Waarnemende leden
• CD&V
• N-VA
• Open VLD plus
• Groen!
• Schepen van jeugdzaken
• Ambtenaar dienst jeugd & sport

Eline De Laender
Jeroen Martens
Filip Michiels
Stefanie De Groote
Hanna Courtijn
Mireille Helderweirdt

Kobe Simoens en Jakob Vandenhaute wilden graag als geïnteresseerde jongere opgenomen worden in de
jeugdraad. Er was een unaniem akkoord van de leden van de jeugdraad.
De Pallieter duidt tegen de volgende jeugdraad een nieuwe effectieve afgevaardigde aan vermits Kobe
Simoens geen vertegenwoordiger meer van de vereniging Pallieter zal zijn.

Overlopen van de subsidiereglementen
Alle subsidiereglementen worden overlopen en toegelicht.
Voor vragen in de toekomst kan men verder terecht bij Mireille.

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, debatten, 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
€ 10,00 OLGA -25

Kalender van de activiteiten van de verschillende jeugdverenigingen
Zie bijlage

Varia
De jeugdraadmap wordt aangevuld met een afvalkalender, een stratenplan en info.
Chiro Tel Aviv heeft veel last van vandalisme aan het huidig lokaal.
De vuilbakken : bij chiro Tel Aviv wilde men maar 1 vuilbak chippen.
Mireille stuurt een mail naar alle verantwoordelijken van de jeugdverenigingen voor de vuilbakken
met de vraag naar stand van zaken betreffende het chippen van de vuilbakken.

Volgende jeugdraad : maandag 5 februari 2018
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