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

VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING@home

Donderdag 25 februari 2021
Aanwezig: Noah Van Renterghem (voorzitter), Nils Hofman (financieel) , Roselien Dermaux (secretaris),
Tijl Hofman (Chiro), Nora De Baene (Scouts en gidsen), Giel Baele
(Jeugdhuis), Timber Baecke (FOS), Sara Demeyer (FOS), Senne De Smedt
(AFYA), Wendy Van Rijsselbergen (jeugddienst), Laure Reyntjes (schepen
van jeugd)
Verslag door: Roselien Dermaux

1. Goedkeuren en opvolgen verslag vorige vergadering (10/12/’20)
Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Subsidies
 Extra subsidies 2020 werden uitbetaald (zie extra reglement) => graag even
bevestigen.

Subsidies
werkingsjaar
2016-2017 /
Uitbetaald
2018

Subsidies
werkingsjaar
2017-2018 /
Uitbetaald
2019

Subsidies
werkingsjaar
2018-2019 /
Uitbetaald
2020

Gemiddelde

30% extra
werkingssubsidie
2020

Werkingssubsidies
Chiro Sint-Agnes De
Pinte
156e FOS De Havik
Scouts en gidsen De
Pinte-Zevergem
AFYA

€ 3.837,45
€ 6.974,55

€ 4.077,44
€ 7.975,48

€ 3.793,44
€ 7.982,38

€ 3.902,78
€ 7.644,14

€ 1.170,83
€ 2.293,24

€ 5.292,91
€ 1.731,10

€ 5.684,70
€ 1.514,12

€ 5.490,98
€ 1.474,36

€ 5.489,53
€ 1.573,19

€ 1.646,86
€ 471,96

 Bedrag 2021: Gemiddelde + 20 %

3. Blokken
 Evaluatie FOS
 Goed verlopen
 Slechts kleine voorvallen en éénmalig bezoek van de politie
 Hopelijk terug in Juni
 Evaluatie scouts en gidsen
 Goed verlopen
 Nadeel: geen internet
 Evaluatie OCP
Jeugdraad verslag – werkjaar 2020-2021

Pagina 1

 Vlot verlopen
 Nadeel dat men niet in het weekend kan studeren. Andere locaties voor de
volgende periode?
Moerkensheide
Veldblomme
Raadzaal (niet mogelijk wegens interne vergaderingen)
Bib
 Eventueel extra plaatsen bij FOS? Kleine groep studenten van OCP kan daar
misschien aansluiten?
Jeugddienst onderzoekt de verschillende mogelijkheden en zal terugkoppelen op
de jeugdraad.

4. Werking jeugdverenigingen
 FOS
 Kinderen moeten kiezen  Scouts is vaak niet eerste keuze bij jonge
kinderen
 Vooral succes bij +12 jarigen
 Inschrijving per week => veel haken af op laatste moment. Wel eens leuk om
kinderen beter te leren kennen.
 Soms wat ontmoedigend voor de leiding maar werking verloopt vlot
 Schrik voor financiële consequenties
 Scouts en gidsen
 Ook lage inschrijvingsaantal (ouders schrijven in per maand)
 Organisatie verloopt vlot
 Veel haken af op laatste moment
 Chiro
 Inschrijving per week
 Lage inschrijvingen maar wel fijn om eens een activiteit te doen met minder
leden
 AFYA Gezinsbond: activiteiten liggen stil
Tendens: Prijs en frequentie van activiteiten/hobby’s zijn doorslaggevend voor de ouders.
Ter info: Bericht kabinet minister Dalle  infosessies voor jongeren (6 maart) en ouders (1
maart)
5.

Speelstraat 2021
Datum: zondag 5 september
Rondvragen bij verenigingen voor interesse werkgroep. Concept afhankelijk van geldende
coronamaatregelen.

6.

Startschot SDG-CHALLENGE
Uitdagingen vanaf maart tot september 2021.
Elke maand één of meerdere opdrachten kiezen. Prijs nog een verrassing !
MAART: SDG in de kijker  duurzame consumptie & productie
Verschillende uitdagingen:


Start je eigen moestuin



Doe mee aan week zonder vlees



Verzamelen van dopjes
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Reclame via sociale media => leden ook bewust maken
Foto’s insturen naar de jeugdraad
Samen met alle jeugdverenigingen datum voor zwerfvuilactie plannen
7.

Actie MD
16 maart infosessie => Hier begint de zee
Willen jeugdverenigingen meehelpen met sjablonen? Bij interesse  Mail naar Wendy.
Handleiding en materiaal ter beschikking.

8.

Speelbos
Speelbos Casper?
Voorstel: Speelrijk
Publieke opening na zomer tijdens de week van het bos => eerst eigen inwoners speelbos
laten ontdekken

9.

Jongeren in De Pinte
Samenwerking tussen jeuddienst & jeugdraad
Jeugdraad en jeugddienst moeten meer zichtbaar worden => niet alleen mensen uit
jeugdverenigingen in JR
Acties => geleidelijk lanceren
 Bloklocaties => misschien ook buiten blokperiodes
 Wandelingen => wedstrijd aan koppelen?
 Zelf beschikbaar?
 Openbaer
 Bezoeken skatepark - skatewedstrijd
 Aanstekers: jongerenplatform


Jongeren kunnen anoniem ideeën geven



Jeugddienst kan hierop inspelen



Misschien in samenwerking met ERASMUS?

10. Thema’s
Nu milieu
Suggesties?
 Sport: inwoners en jongeren meer aanzetten tot beweging
11. Varia


Uitnodiging GECORO niet ontvangen => nog niet officieel bekrachtigd door GR



Afvalprobleem aan lokalen FOS en radio-amateurs



Goede communicatie jeugddienst



Er zal werkgroep worden samengesteld voor lokaal nieuw Jeugdhuis



Werkgroep veilige schoolomgevingen in mobiliteitsraad. Suggesties mogen doorgestuurd
worden naar jeugdraad@depinte.be.



Nadarhekken voor afzetten straat aan Scouts en gidsen opnieuw verdwenen

Bedanking voor alle jeugdverenigingen!!! Wat een inspanningen leveren jullie telkens opnieuw. En
samenwerking tussen de verschillende verenigingen is TOP !
Volgende jeugdraad: 23 maart om 20u
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