JEUGDRAAD De Pinte - Zevergem
Polderbos 20
9840 De Pinte
09 280 98 51
jeugdraad@depinte.be

VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING@FOS

Woensdag 27 november 2019
Aanwezig: Tijl Hofman (Chiro De Pinte), Nils Hofman (penningmeester), Noah Van Renterghem ( voorzitter), Roselien
Dermaux (secretaris), Sara Demeyer (FOS), Marthe Vromant (FOS), Tiemen Leyman
(Amigos), Nora Debaene (S&G), Kobe Van Belleghem (S&G), Giel Baele (JH), Kevin
Ombecq (JH), Lieven De Keukeleire, Rob Hofman (gecoöpteerd), Stijn Brysbaert
(gecoöpteerd), Wendy Van Rijsselbergen (jeugddienst), Laure Reyntjens (Schepen van
jeugd)
Verontschuldigd: Marie Bracquiné (S&G), Cindy De Bruycker (Oudercomité Erasmus), Bert Seynhaeve
Verslag door: Roselien Dermaux
1.

Voorstellen nieuw bestuur
Noah Van Renterghem: Voorzitter
Nils Hofman: Penningmeester
Roselien Dermaux: Secretaris

2.

Opmerkingen vorig verslag ( 24 december)
a) Nieuwe sportzaal
Uitleg schepen AGION dossier (AGION = Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs)
Vanaf 2023-2024 komt subsidie vrij
Verschillende pistes: huidige sportzaal school verbouwen of nieuwe naast OCP
plan met studiebureau waar nieuwe sportzaal komt
oude sportzaal: groene zone, grotere speelplaats => waarschijnlijk wordt het de oude sportzaal afgebroken
b) Nieuw jeugdhuis
Polderbos 2 kan niet meer functioneren als JH
Waarschijnlijk geïntegreerd in bouw nieuwe sportzaal

3.

Goedkeuren/wijzigen subsidiereglement
a) Subsidie bouwen/verbouwen van jeugdlokalen verdwijnt
Nieuwe subsidiereglement rond duurzaamheid
Apart potje waar jeugdverenigingen nog beroep op kunnen doen

4.

Nieuws en meldingen
a) Opvolgen van subsidiedossiers
Chiro  3793,44
FOS De Havik  7982,38
Scouts & gidsen  5490,98
Speelplein amigos  1526, 04
Jeugdhuis Impuls  1822,03
AFYA de Radijs  1474,36
Geen subsidie voor jeugdhuis omtrent kamp- en kadervorming voor jeugdhuisweekend  Dit werd ondertussen
herbekeken en de nieuwe bedragen staan vermeld in het verslag. Deze moeten definitief worden goedgekeurd
tijdens de volgende vergadering van de jeugdraad.
b) Jeugdhuis
Pauze jeugdhuis vanaf 2 december: vzw blijft bestaan maar wordt losgekoppeld van het gebouw
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Tijdelijk Beheer bij jeugddienst: jeugdverenigingen en ongebonden jeugd kunnen wel nog aanvragen indienden
bij de JD om feestjes of andere activiteiten (quiz, film,…) te organiseren. De locatie zal gratis ter beschikking
worden gesteld. Er zal wel gewerkt worden met een afsprakennota tussen de gemeente de gebruiker.
Functie jeugdraad
o Activiteit v jeugdraad?
o Reclame maken
o Werkgroepje

kern jeugdhuis?

Leden van elke vereniging?
Vernieuwingstraject:
o meer binding tss jeugd van De Pinte
o jeugd meer aantrekken
o investeren in mensen, niet in bakstenen
o ook plaats voor - 16-jarigen in de toekomst
Samenwerkingsovereenkomst tss EVA gemeente was administratief niet in orde
Reglement
o Jeugdvereningen kunnen lokaal gratis huren => vereniging is verantwoordelijk die avond
Ideeën v jeugdraad
o Jongere mensen aantrekken
o Concept overnemen van PLEK in Gent
o Feestcomité

Jeugdclubs vb. turnen, voetbal
o denktank

Rob, Bert Seynaeve?, Nils, Noah, Sarah, Stijn, Joren, huidig Bestuur JH?
5.

Adviezen
Wijzigen van subsidiereglement
 Jeugdraad geeft positief advies. Advies zal worden overgemaakt aan het college en de gemeenteraad.
Advies meerjarenplan
 Er zal nog een antwoord worden bezorgd aan de jeugdraad

6.

Activiteiten
a) vorming afgezegd
b) vrijwilligersfeest: vrijdag 13 december om 19u30
Genomineerden

Zoë Joos

Stijn Brysbaert

Chiro => suggestie om nominaties te beperken. Geen volledige groep meer
voordragen in de toekomst.
Uitnodiging verspreiden binnen de vereniging
c) Blokken @ de pinte
Waterschade in bib => blokken in kerstvakantie zal niet lukken
Plaatsen om te blokken
o Kelder
o OCP  er zal nog een schema worden doorgestuurd
o Refter GBS  enkel tijdens de kerstvakantie
o Raadzaal  niet mogelijk.
d) Zwervuilactie
19 april
Misschien ander concept
Werkgroep: Nora, Stijn & Roselien

7.

Opvolging v verschillende adviesraden
a) Gemeentelijke mobiliteitsraad
Nog geen communicatie
b) GECORO
2 plaatsen voor verkavelingen
c) MINA-raad
nog niet samengekomen
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17 december
d) Cultuurraad
Geen mails
e) GROS
Geen mails
f) Gezinsraad
Nieuw opgericht en eerste vergadering is doorgegaan op 26/11
Amigoscomité, gezinsbond, LOKO zijn samengevoegd
TO DO Wendy: Mail versturen naar adviesraden om te checken of de afgevaardigden vanuit de jeugdraad
correct werden genoteerd.
8.

Varia
a) Klachten van buren rond chiro en Havik
Afval
Geluidsoverlast
Hangjongeren
 Mogelijk om eerst te communiceren met vereniging alvorens een brief te versturen vanuit de gemeente?
 In gesprek gaan met Erasmus? Afval van jongeren die over de middag eten aan de jeugdlokalen aan de
jeugdwegel. Er zijn reeds gesprekken gaande en de politie is ook op de hoogte.
b) Evenement jeugdhuis: 31 januari
JGH-takeover: kom op tegen kankeredition vanaf 20u
c) Regionaal jeugdradenoverleg
Denken over hoe we we meer jeugd kunnen aantrekken
4 thema’s
o Diversiteit

Jeugdwerk voor allen

Gratis vorming
o GDPR
o Duurzaamheid

Herbruikbare brekers => veek bekers v gemeente komen niet terug
o Adviezen
Volgende keer in april in Wetteren

-

Plastic flesjes bij jeugdverenigingen
Lood in water in OCP
Charter van verenigingen rond duurzaamheid?
Greengames bij FOS
o Maandelijkse changelles rond duurzaamheid
d)

9.

Installatie v kindergemeenteraad op zaterdag 30/11

Volgende jeugdraad: dinsdag 11 februari 2020
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