Verslag jeugdraad
5 februari 2018
Aanwezig :

Jorg de Groote (jongenschiro Balegem), Thomas Mortier (jongenschiro Balegem), Céline
Van Effelterre (meisjeschiro Balegem), Kaat De Winter (meisjeschiro Balegem), Lauranne De
Rauw (chiro Tel Aviv), Lara De Meulemeester (chiro Tel Aviv), Jonas Van der Heyden (scouts
scheldewindeke), Bavo Van Craeyenest (scouts Scheldewindeke) , Jasper Begyn (KSA), Lode
De Sutter (KSA), Bram De Smet (Pallieter), Martijn Van Caneghem (Pallieter)
Simon Van der Spiegel (onafhankelijk), Martijn Saelens (onafhankelijk), Kobe Simoens
(onafhankelijk), Jakob Vandenhaute (onafhankelijk).
Mireille Helderweirdt (dienst sport en jeugd),
schepen Hanna Courtijn (schepen van jeugdzaken),
Jeroen Martens (N-VA)

Afwezig : scouts Oosterzele
Goedkeuren verslag 4 december 2017
Het verslag is goedgekeurd zonder opmerkingen.
Het bestuur van de jeugdraad 2018 - 2020
De (onder)voorzitter, de secretaris en de penningmeester eindigden de termijn van 3 jaar in functie eind
2017.
Simon zal de functie van voorzitter nog even ad interim op zich nemen.
Kobe Simoens heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter in de jeugdraad.
Jakob Vandenhaute heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van penningmeester in de jeugdraad.
Na de goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement door de gemeenteraad, zal op de
eerstvolgende jeugdraad de verkiezing gebeuren voor de functies voorzitter en penningmeester.
Advies
Nieuwe /aangepaste statuten en huishoudelijk reglement van de jeugdraad.
In overleg met het dagelijks bestuur en de schepen van jeugdzaken werden de bestaande statuten en het
huishoudelijk reglement geëvalueerd en bewerkt en werden deze voorstellen van statuten en huishoudelijk
reglement vooraf doorgemaild naar de leden van de jeugdraad.
De statuten en het huishoudelijk reglement worden ter advisering voorgelegd aan de jeugdraad.
2/3 van de leden van de jeugdraad moet aanwezig zijn voor een geldige stemming.
Er zijn 6 van de 7 jeugdwerkinitiatieven aanwezig en de 4 onafhankelijke leden zijn eveneens aanwezig.
2/3 van de leden zijn dus aanwezig op deze jeugdraad.
Aangegeven opmerkingen
• Statuten
Wijziging in artikel 10 : vervanging van “werkgroep” door “jeugdraad”.
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• Huishoudelijk reglement
Aanvulling bij artikel 4
De kandidaturen worden schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij de gemeentelijke dienst jeugd en sport
en worden 7 dagen voor de jeugdraad waarop de verkiezingen doorgaan, samen met de uitnodiging voor de
jeugdraad, bezorgd aan de leden van de jeugdraad.
Wijziging in artikel 16 : vervanging van “werkgroep” door “jeugdraad”.
De voorgestelde statuten en het huishoudelijk reglement werden, mits aanpassing van de opmerkingen,
unaniem positief geadviseerd met 10 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 stemmen onthouding.
Aanvraagformulier voor werkingssubsidies voor erkende gemeentelijke verenigingen.
Het aanvraagformulier voor werkingssubsidies voor erkende gemeentelijke verenigingen en het formulier
van het activiteitenverslag werden uitgedeeld aan de verenigingen.
Beide documenten moeten ingediend worden bij de behandelende ambtenaar bij de dienst sport en jeugd
voor 23 maart zodat deze documenten voor 1 april officieel voor ontvangst kunnen worden ingeschreven.

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 !!
Kaarten zijn te koop bij

Kobe Simoens – Hettingen 7 – Scheldewindeke
kobesimoens@hotmail.com – 0472 44 89 84
Mireille Helderweirdt – sporthal De Kluize tijdens de kantooruren.
mireille.helderweirdt@oosterzele.be – 09 363 84 23

Verspreiden fiscale attesten in het jeugdwerk 2018
De originele fiscale attesten bevinden zich bij Mireille bij de dienst sport en jeugd.
Er zijn kopies uitgedeeld aan de verschillende jeugdbewegingen.
De fiscale attesten zijn ook, samen met de toelichting, digitaal verstuurd.
Indien er vragen zijn, contacteer zeker Mireille.
Kalender van de activiteiten van de verschillende jeugdverenigingen
De kalender werd aangepast en de activiteiten worden op de kalender gezet van
www.jeugdraadoosterzele.be.
Op deze site staan ook de verslagen van de jeugdraad.
Ook op de gemeentelijke website staan de verslagen.
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Varia
Stickeractie van de GB
• Door de GB werd aan de jeugdbewegingen gevraagd om op de parking een ruilbeurs te
organiseren.
De jeugdbewegingen hebben beslist dit niet te organiseren. Er zijn binnen elke jeugdbeweging
mogelijkheden genoeg , met eigen afspraken en gewoontes , om uitwisseling een kans te geven.
• De meisjeschiro vraagt of iemand weet hoe de financiële regeling is betreffende de bestellingen
van de posters.
De ouders bestellen de posters rechtstreeks in de GB en betalen aan de kassa.
De jeugdverenigingen krijgen per bestelde poster een bedrag. Hoe weten de jeugdbewegingen
hoeveel posters zijn besteld ?
Simon stuurt een mail naar de GB met antwoord en vraag van beide bovenstaande punten.
Jonas van scouts St-Kristoffel vermeldt dat de nevenfuncties in zijn groep zich afvragen waarom de VB en
de proost van de jongenschiro wel in het stickerboek staan en hun nevenfuncties niet. Simon licht toe dat
Vb en proost bij hen echt deel zijn van de leidingsploeg. Besluit : waarom nevenfuncties van de scouts
wel/niet opgenomen zijn heeft eerder te maken met interne werking en beslissing van de scouts.
Vuilbakken
Bij de meeste jeugdbewegingen is dat in orde.
Aangegeven problemen :
• Jongenschiro Balegem :
Geen login-geen beloofde GFT vuilbak – geen betaalgegevens – verkeerde naam
• Pallieter : naam niet juist – site werkt niet
Subsidies
Wie beroep wil doen op renovatiesubsidies, subsidies voor brandveiligheid en milieusubsidies in 2017
bezorgt Mireille tegen de volgende jeugdraad offertes in kader van eventueel geplande
renovaties/aankopen.
Pas als er offertes zijn, kan er concreet een planning worden opgesteld.
Fuif KSA
KSA vraagt naar materiaal ivm alcoholbeleid (bandjes, stickers niet roken, ….) : Mireille maakt dit klaar

Volgende jeugdraad : maandag 5 maart 2018
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