Jeugdraad
Verslag

Zitting van 27 november 2018

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Brend Van Ransbeeck; de heer Luca Heylen; mevrouw Leen Lemmens; de heer Stijn Van
Hout; de heer Seppe Bes; mevrouw Katelijne Van den Bergh; de heer Glen Aertgeerts; de heer Illias
Issaev; mevrouw Lot De Meester; de heer Eveline VandeVyvere

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Suzy Put, Schepen van Jeugd

Afwezig:
mevrouw Wendy Budts

Verontschuldigd:
de heer Dries Vermeulen; de heer Simon Martens, lid; de heer Stan Van Peborgh, lid; mevrouw
Jannelore De Meester; mevrouw Wenke Coppens; mevrouw Annelies De Bakker; de heer Yoshi Van
Ostaede; de heer Toon Van Asch; mevrouw Ann Van Lommen; de heer Alex Balus; mevrouw An-Sofie
De Meester; mevrouw Bea De Meyer; de heer Thibeau Bovri
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2018_JR_00001

Organisatie van agenda en besluitvorming - Goedkeuring
vorig verslag (23/10/2018) - goedkeuring
BEHANDELD

Toelichting
Het verslag van de vorige vergadering wordt wel/niet goedgekeurd.
Notulen
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
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2018_JR_00002

Organisatie van activiteiten en evenementen Evenementen- en uitleenprocedure - evaluatie
BEHANDELD

Toelichting
Een tijd geleden veranderde het systeem van evenementen en uitleen aanvragen. Een evaluatie
dringt zich op.
Zijn er zaken die momenteel moeilijk lopen? Of volgens jullie anders kunnen?
Aandachtspunt:
De deadline van 10 weken voor een evenementenaanvraag wordt zelden gehaald. Vanuit de Dienst
Evenementen wordt aangedrongen om hier meer aandacht voor te hebben.

Notulen

1/5

Wat de uitleendienst betreft vinden de leden van de jeugdraad dat er een goed aanbod is en dat de
diensten best flexibel zijn. Negatief zijn de verouderde spullen, sommige beamers zonder HDMI en
vooral het feit dat je niets 's avonds kan ophalen De raad stelt voor om een makkelijkere manier van
aanvragen te voorzien. Nu moet er een lang formulier overlopen worden waar veel zaken instaan die
niets met de uitleendienst te maken hebben.
Eveline van de jeugddienst vertelt dat de opmerkingen van vorige keer over het materiaal
doorgegeven zijn en dat er nieuwe beamers met HDMI zullen aangekocht worden, er een langere
microkabel zal voorzien worden en dat er navraag wordt gedaan naar een systeem waarbij kabels aan
de toestellen kunnen bevestigd worden. Dit is nodig voor de gevraagde koppelstukken. De gemeente
gaat geen koppelstukken voorzien die te gemakkelijk vergeten kunnen worden of verloren kunnen
worden gelegd.
Wat het lange uitleenformulier betreft is er ook beterschap op komst. Er is een online-module
aangekocht die binnekort in gebruik wordt genomen.
Verder wordt er ook opgemerkt dat de voorrangsregel die nu gehanteerd word niet correct is.
Gemeentelijke interne evenementen hebben nu voorrang. De jeugdraad vindt het niet juist dat grote
organisaties als de Zomer van Balder of Hei Kermis voorrang krijgen. Ze zijn van mening dat kleine,
eenmalige organisaties (zoals een groot scoutskamp) voorrang moet krijgen op evenementen die
jaarlijks terugkomen en waar winst wordt gemaakt. Het moet toch de bedoeling zijn om als
gemeente de verenigingen te steunen.
De scouts heeft dit jaar een groepskamp en heeft al het materiaal mooi op tijd aangevraagd. Toch
hebben ze zo goed als niets toegekend gekregen.
De schepen begrijpt de bezorgdheid. Ze oppert ook om evt. meer materiaal aan te kopen zodat er
meer mogelijkheden zijn. Ze zal de situatie aankaarten.

Wat de evenementenaanvragen betreft vraagt de jeugdraad om duidelijkheid over wanneer er wel
of niet een evenementenvraag moet gebeuren. Er moet altijd een aanvraagformulier ingevuld worden
als er muziek wordt gespeeld, vergunningen nodig zijn, het een activiteit buiten is of als er veel
mensen worden verwacht. Het evenementenformulier begint met enkele korte vragen. Als het over
iets kleinschaligs gaat wordt daar al de selectie gemaakt en moet je het niet verder invullen.
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2018_JR_00003

Organisatie van activiteiten en evenementen - Jeugddorp
tijdens de Kerstshopping - planning
BEHANDELD

Toelichting
Laatste voorbereidingen van het jeugddorp op de Kerstshopping

Notulen
Er wordt gestart om 13.30 uur en geeindigd om 00u.
Wat de locatie betreft is het belangrijk dat de scouts geen putten boort.
Het speelplein zou graag een springkasteel bij hun tenten willen omdat ze de kaart van
speelpelinpromotie willen trekken en dus zich ook willen toeleggen op kinderen én ouders. Op die
manier kan de leiding ook een aanspreekpunt zijn voor ouders.
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Er wordt beslist om dit jaar geen springkasteel in het jeugddorp te zetten.
De lichtslingers worden voorzien in het kinderdorp: vanuit het middelpunt naar de hoeken toe.
Voorgesteld wordt om volgend jaar het speelplein in't jeugddorp te plaatsen.
Er zullen prijsafspraken gemaakt worden met iedereen die in het jeugdorp staat. Het is belangrijk om
als 1 organisatie naar buiten te treden.
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2018_JR_00004

Organisatie van activiteiten en evenementen - Vorming
Jeugdwerkers - planning
BEHANDELD

Toelichting
Is er nog interesse in de organisatie van een vorming voor jullie leiding?
Hebben we in het verleden al georganiseerd:






pesten
EHBO
tapcursus
verkeersveiligheid
wat doen bij brand

Welke timing is het beste?
Notulen
De KLJ heeft rondvraag gedaan bij zijn leiding en EHBO, brandveiligheid en leren sorteren zijn
gevraagde onderwerpen. Bij de scouts willen ze ook graag een cursus EHBO.
De Jeugdraad beslist om 1 van volgende onderwerpen te organiseren.
 EHBO
 tapcursus
 drugbeleid en veilig verloop van evenement (naar aanleiding van de controles door FOD)
Er wordt afgesproken om een vorming te organiseren op vrijdag 29 maart. Iedereen houdt deze
datum vrij.
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2018_JR_00005

Organisatie van activiteiten en evenementen - Acitviteiten
Seniorenweek - evaluatie
BEHANDELD

Toelichting
Smartphoneproject van zondag 18/11
Er waren 13 senioren, 11 gidsen aanwezig.
Plusparty van zondag 25/11

Er waren 120 senioren en veel helpers vanuit de jeugdraad

Notulen
Smartphone
3/5

Het smartphoneproject is goed gelopen maar de communicatie naar de ouderen moet duidelijker. Zij
verwachten les. Ze waren wel tevreden met wat ze van de jongeren geleerd hebben.
Plusparty
Ook de plusparty was een succes. Alles is goed gelopen. Op de vraag of de volgende editie op een
zaterdag of zondag moet doorgaan wordt niet eenduidig geantwoord. In principe kunnen allebei. Het
hangt het meeste van de datum af. Dat is ook het antwoord op de vraag of er in het voorjaar ook
een Plusparty kan ondersteund worden. Als dat in te plannen is in de jeugdbewegingsagenda's
kunnen de verenigingen hieraan meewerken. Enkel het jeugdhuis geeft aan liever niet op zondag
mee te werken aan de organisatie.
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2018_JR_00006

Organisatie van activiteiten en evenementen - Flow door
Jeugdhuis Den Bokal - evaluatie
BEHANDELD

Toelichting
Flow op 24/11
Evaluatie door het jeugdhuis.

Notulen
Het was een gevulder programma dan andere edities en er is niets foutgelopen.
De schepen heeft wel telefoon gekregen van de buurvrouw over de nadars die in de weg stonden.
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2018_JR_00007

Onthaal en info - Nieuwe jeugdraad in een nieuwe
legislatuur - kennisneming
BEHANDELD

Toelichting
In het kader van de burgerparticipatie is een denkoefening bezig rond de functie van adviesraden.
We wachten de evaluatie van deze oefening af om duidelijk te weten wat er van de leden van de
jeugdraad (naar 2019 toe) verwacht wordt.
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2018_JR_00008

Behandeling van subsidie-aanvragen - Jeugdsubsidies
2018 - kennisneming
BEHANDELD

Toelichting
De toegekende subsidiebedragen vind je in bijlage. De betaling zal normaal vrijdag aanstaande
gebeuren.
Sinds begin september is het nieuwe reglement van toepassing. Dat reglement vind je op de
gemeentelijke website terug en ook in bijlage.
Opmerkingen bij de ingediende dossiers.

Eveline vraagt om hier volgend jaar op te letten. Volgend jaar zullen de dossiers digitaal ingegeven
moeten worden en anders verwerkt worden. Ze moeten dan ook direct juist en volledig zijn.
chiro: het kampcontract was niet ondertekend.

4/5

gidsen: de sociale activiteit werd niet bewezen in het dossier. Eveline heeft het verslag waar deze
activiteit werd voorbereid als bewijs bij het dossier gestoken. Dit moet volgend jaar zelf gebeuren.
KLJ: activiteitenlijst moet vollediger en het bewijs van het jekakamp was onvoldoende bij de eerste
aanvraag
Jeugdensembel St. cecilia: geen juiste facturen voor de huursubsidie
De vormingssubsidie is ook dit jaar weer procentueel moeten herverdeeld worden.
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2018_JR_00009

Toelichting
Variapunten van de leden.

Onthaal en info - Varia - mededeling
BEHANDELD

Notulen
Scouts en Gidsen willen graag vooraf het kampvervoer voor hun groepskamp bespreken. Dit kan
op een woensdagnamiddag, een avond of in het weekend.
De Tofkes is met hun groep naar het huis van Sinterklaas in Sint-Niklaas geweest. Dit is een
herenhuis van 3 verdieping dat ingericht is als het huis van de Sint zoals je dat op Ketnet kan zien.
De inkom is gratis en het is een aanrader!

10

2018_JR_00010

Toelichting
Evenementen van de verenigingen.

Onthaal en info - Rondvraag, activiteiten van de
verenigingen - kennisneming
BEHANDELD

Notulen
 vrijdag 30/11/2018, bootiebeats, in het jeugdhuis
 maandag 31/12/2018, oudjaarfeestje in het jeugdhuis
 vrijdag 18/1/2019, parochiekwis
 zondag 10/2/2019, pensenkermis van de chiro in PZ Familia
 maandag 11/2/2019, volgende vergadering jeugdraad, chiro meisjes
 vrijdag 15/2/2019, jincafé van de scouts in de scoutslokalen
 zaterdag 2/3/2019, kwis door de scouts in PZ Centrum
 zaterdag 16/3/2019, jinfeestje van de scouts in het jeugdhuis
 vrijdag 29/3/2019, vormingsavond voor jeugdwerkers
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