Verslag jeugdraad
23 april 2018
Aanwezig :

Jonas Crucke (jongenschiro Balegem) , Clara Van Durme (meisjeschiro Balegem), Pauline
Van der Haegen (meisjeschiro Balegem), Lara De Meulemeester (chiro Tel Aviv), Luna Ghijs
(chiro Tel Aviv), Jonas Van der Heyden (scouts scheldewindeke), Jelle Dutry (scouts
Scheldewindeke) , Hana Pottie (Scouts Oosterzele) , Jasper Begyn (KSA), Vital Van
Herreweghe (KSA), Bram De Smet (Pallieter), Martijn Van Caneghem (Pallieter)
Simon Van der Spiegel (onafhankelijk), Martijn Saelens (onafhankelijk), Kobe Simoens
(onafhankelijk) .
Mireille Helderweirdt (dienst sport en jeugd),
schepen Hanna Courtijn (schepen van jeugdzaken),

Verontschuldigd :Jakob Vandenhaute, schepen Hanna Courtijn voor eerste deel.

Goedkeuren verslag 5 maart 2018
Het verslag is goedgekeurd zonder opmerkingen.
Advies Fuifcharter
Politiezone Rhode en Schelde heeft het initiatief genomen om met de 4 jeugdconsulenten van de
gemeenten Melle, Merelbeke, Destelbergen en Oosterzele samen te zitten om een ontwerp van een
fuifcharter op te stellen. Op deze manier streeft men naar een groter veilig beleid rond fuiven.
Het fuifcharter werd meegenomen naar de leidingsploegen van de jeugdverenigingen om het te bespreken.
Wat is belangrijk, wat zou erbij moeten, wat wordt geadviseerd, …
Fuifcharter wordt opnieuw besproken op deze jeugdraad.
• Item 2 zou in Oosterzele facultatief moeten zijn omdat het gebouw zich niet leent tot een out=outprincipe.
• Idem met item 4. Fuifcoaches zijn in Oosterzele niet verplicht.
Verdere toevoegingen, wijzigingen, .. zijn er niet. Dit advies wordt meegenomen naar de intergemeentelijke
bespreking.
Nacht van de jeugdbeweging 19 oktober 2018
Momenteel zijn er 4 leden in het dagelijks bestuur. Deze nacht organiseren en uitvoeren met zo weinig
mensen lukt niet.
Daarom de volgende vragen/voorstellen :
•

•

Er worden ad random 10 vrijwilligers gevraagd om mee de fuif te organiseren en uit te voeren tot
en met de opkuis. Het is wel de bedoeling dat de personen zich met naam opgeven en dat men er
kan op rekenen dat deze personen er echt zijn tot en met de opkuis.
Er worden 2 personen gevraagd per jeugdbeweging om mee de fuif te organiseren en uit te voeren
tot en met de opkuis. Het is wel de bedoeling dat de personen zich met naam opgeven en dat men
er kan op rekenen dat deze personen er echt zijn. Een voorstel zou dan kunnen zijn dat , na de
aftrek van de kosten, de winst wordt verdeeld over de jeugdbewegingen.
1

•

Er is een jeugdbeweging die de fuif op zich wil nemen, zowel qua organisatie als qua uitvoering en
opkuis. Een soort “fuif te huur” 😊.
De winst is dan ook voor deze jeugdvereniging.

Bespreken jullie dit met de leidings-/bestuursploeg ?
Graag jullie mening/voorstel voor 15 mei op volgend mailadres : kobesimoens@hotmail.com

Weekend van de jeugd 20 en 21 oktober 2018
Er is afgesproken dat dit weekend qua invulling concreet wordt besproken op de jeugdraad van 3
september.
Er zal dan ook een budget worden afgesproken dat kan voorzien worden door de jeugdraad.
Informeren jullie al eens bij jullie leidingsploegen naar interesse ? Naar vrijwilligers om deze activiteiten te
coördineren ?
De indeling in groepen was de vorige jaren als volgt :
Groepen :
1ste – 4de leerjaar
zondag 14u – 17u
5de en 6de leerjaar en 1ste en 2de middelbaar
zaterdag 14u tot 17u
de
de
3 tot 6 middelbaar
19u tot 22u

Reeds binnengekomen aanvragen voor renovatiesubsidies
Scouts Sint Kristoffel Aanvraag en offerte voor een omheining
KSA Oosterzele
Aanvraag en offerte voor elektriciteit
Meisjeschiro Balegem Aanvraag en offerte afdak sjorpalen

3 748,11 euro
7 219,68 euro
513,14 euro

Totaal : 11 480,93 euro
Beschikbaar : 1 019,07 euro
De jeugdverenigingen houden het bij deze aanvragen zodat het budget beschikbaar is voor deze aanvragen.
Scouts St-Kristoffel brengt aan dat het kampvervoer van het materiaal naar de kampplaats een zeer duur
gegeven is en vraagt of hier door de gemeente ondersteuning kan gegeven worden.
Ondersteuning door het beschikbaar stellen van een vrachtwagen of chauffeurs is niet haalbaar.
In 2019 wordt een nieuw meerjarenplan opgesteld voor de periode van 2020 – 2025.
De jeugdraad kan een nieuw voorstel doen betreft de subsidieverdeling. Welke noden zijn er, waarvoor
kunnen subsidies gebruikt worden, welk bedrag stelt men voor per subsidiesoort,….
Geïnteresseerden kunnen samen een werkgroep vormen om dit voor te bereiden en dit kan besproken
worden op de jeugdraden om een consensus tot een nieuw voorstel te bereiken en te adviseren naar het
gemeentebestuur.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 zou de jeugdraad ook een
memorandum kunnen maken.
Interessante sites : www.debattle.be en http://www.adviesraden.be/memorandum.

Spelenbox speelplein Nachtegaalstraat
Voorstel van schepen Hanna : een “Spelenbox” samenstellen die bij de jeugddienst kan uitgeleend worden.
Er worden hierbij een aantal spelen voorgesteld – wat zijn jullie voorkeuren ?
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Resultaat in de volgorde van interesse :
1. Reuzedoel voor frisbee
2. Jablonk
3. Boochie
4. Reuzedambord
5. Tournament of knights
Er is reeds een “Vier op een rij”, een “Jenga” en “Domino”, allemaal in groot formaat, die kunnen ontleend
worden op de jeugddienst.
Kalender van de activiteiten van de verschillende jeugdverenigingen
2018 29 april
Chiro Tel Aviv chiro-ontbijt
Nieuw werkjaar
2018
17 november KSA
2019
24 februari
23 maart
20 april

quiz

Chiro Tel Aviv
Chiro Tel Aviv
Scouts Windeke

friet met stoverij
fuif
Day ‘N’ Night

Uitleendienst jeugdraad
Aankoop decibelmeter : wachttijd 6 maand → de huidige is in herstel.
Securityvestjes : nieuwe te bestellen. Dagelijks bestuur bespreekt en bestelt.
Walkie-talkies : er zijn er reeds 2 – de jeugdraad koopt er 2 bij.
Aankoop vals geld-detectiepen door de jeugdraad.
Er wordt ook gekeken voor de aankoop van een router.
Het dagelijks bestuur bekijkt deze items tegen september.
Kampen in de zomer vakantie
Jongenschiro Balegem
Meisjeschiro Balegem
Chiro Tel Aviv
Scouts Windeke
KSA
Scouts Oosterzele

11 – 21 juli
Bree
11 – 21 juli
Bree
11 – 21 juli
Ham
4 – 14 juli
Groot kamp Rochefort
22 – 29 juli
Klein kamp Kalmthout
28 juli -5 augustus
Palliseul
2 – 8 juli
Klein kamp
19 – 28 juli
Groot kamp

Varia
Algemene ontevredenheid van de samenwerking met de GB betreffende de stickeractie.
De GB heeft zeker een grotere omzet daardoor, maar er is geen enkel voordeel voor de jeugdbewegingen.
De eerder gemaakte afspraken staan jammer genoeg niet op papier en ze zijn dus ook niet nagekomen.
Er zou een winstmarge beloofd zijn op de verkoop van de posters, maar daar is nu grote onduidelijkheid
over.
Bij navraag door chiro Windeke is hen gemeld dat ze zelf de posterverkoop op gang kunnen trekken en dan
is er een winstmarge voor de jeugdbeweging. Over de beloofde winstmarge van de bestelde posters (ook
die rechtststreeks bij de GB besteld zijn) wordt niet meer gesproken.

Volgende jeugdraad : 3 september 2018
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