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1)

Goedkeuren en opvolgen verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen

2)


Nieuws en mededelingen
Evaluatie zomerwerking en zomerkampen
Door de bubbels was het groepsgevoel soms minder bij de leiding en de animatoren.
Kinderen hebben zich wel enorm geamuseerd en daar doen we het allemaal voor. #trotsopjeugdwerk
Bedanking voor alle leiding die zich afgelopen zomer heeft ingezet



Werkingsjaar 2020-2021
Extra lokalen? Voorlopig nog geen structurele oplossing vanuit de gemeente maar jeugdbewegingen kunnen
elkaars lokalen gebruiken. Jeugdhuis is ook beschikbaar.
Chirolokaal Zevergem is nu van gemeente en zal vrijkomen (termijn nog niet gekend) => kan mogelijke oplossing
zijn in de toekomst. Wie heeft interesse?
Ook nog gerief van Chiro Zevergem => Tenten moeten nog gecontroleerd worden door de technische dienst.
Jeugddienst zal hierover terugkoppelen naar de verschillende verenigingen. Klein materiaal mag verdeeld worden.
Foto’s zullen nog worden bezorgd.



Subsidies
Zie info relanceplan. Om te vermijden dat de terugval van activiteiten een impact heeft op het
subsidiebedrag behouden verenigingen minstens hun subsidie die ze ontvingen voor
het werkjaar 2019. Bovendien verhogen we de subsidiepot van onze erkende jeugd-,
sport- en cultuurverenigingen met 10% als extra ondersteuning.
DOSSIER INDIENEN TEGEN EIND OKTOBER



Start werken Speelbos
Nieuwe naam? Speelbos Scheldevelde
Wedstrijd? Flyers uitdelen in de basisscholen. Nadien stemming binnen de adviesraden. Top 3 terugkoppelen
naar Natuur en bos.
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3)


Adviezen
Gemeentelijke uitleendienst
Te weinig heras hekkens
Extra materiaal vb. walkietalkies, decibelmeter
Draaiboek voor het organiseren van fuiven + aanpassen afsprakennota
Nood aan nieuwe geluidsinstallatie in de uitleendienst

4)

Activiteiten 2020
 Blokken
Bib is voor kerstblok geen optie
Kelder Woonzorgcentrum geen optie
Scholen? Jeugddienst bekijkt de mogelijkheden. Verenigingen kunnen opnieuw aanvragen om in eigen lokalen te
blokken.

-

-

Dag van de jeugdbeweging
Allemaal samenkomen aan Viteux is geen optie
Evenement na school aan OCP?
Langsgaan bij scholen?
Nog steeds sjorren => elke jeugdbeweging sjort een constructie om de 3 vlaggen van de verschillende
jeugdbewegingen op te hangen + bord met reclame voor de activiteit op 23 oktober aan het OCP.
Chiro= post
Scouts en gidsen: OCP
FOS: kerkplein
Gemeente zorgt voor vervoer van het materiaal (graag wel op voorhand afspreken)
Sjorren tijdens het weekend van 17 en 18 oktober (samen met de leden)
Fruit i.p.v. voorverpakte koekjes (JD) + gadget (JR)

5)

Thematisch werken: planning 2020- duurzaamheid
Globelink: actie fair trade? Voordeel => vergt weinig organisatie
Uitdagingen per jeugdbewegingen (aan de slag met sdg’s): lijst met opdrachten => uitwerken door bestuur
Gezamenlijke actie rond water: hier begint de zee
Zwerfvuilactie
Oceans are rising (sogetinformed.com)

6)

Opvolging adviesraden
 Mobiliteitsraad
Werkgroepen die aan de slag gaan met een concreet probleem
Ingang speelbos
Bommelstraat wordt aangelegd => wat met fietsers en parkeerplaatsen aan het Bommeltje
Meer initiatieven om snelheid af te remmen zodat het veiliger wordt voor fietsers en voetgangers

-

7)

Minaraad
Bijenplan en egelstraten (Natuurpunt)

Varia
 RUP- speelpleintjes
Her aanleg sport- en speelterrein in het Wijngaardeke
Werkgroep binnen jeugdraad oprichten. Jeugddienst brengt huidige situatie en aanvragen in kaart.
Geïnteresseerden kunnen zicht aanmelden via jeugddienst@depinte.be.
Nieuwe speelzone aan Moerkensheide

-

Probleem hangjongeren
Samenkomst met drugpunt, politie & directie
Affiches via Mooimakers
Zwerfvuilactie met ERASMUS
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8)


-

Jeugdhuis
Ligt momenteel stil
Gebruik door jeugdbewegingen
Lichten buiten werken niet meer
Rekening UNISONO



Geen dranghekkens meer aan FOS


-

Kunnen dorpsspelen buiten terrein van de jeugdbeweging met oudere groepen
Proberen te vermijden
Zeker nergens binnengaan
Standpunt college vragen


-

Leiding & mondmaskers
Geen verplichting
Bubbels worden wel groot, leiding is vaak actief in verschillende verenigingen

Datum volgende vergadering: 12 november om 19u
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