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

VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING@OCP
Donderdag 19 augustus 2021
Aanwezig: Sara De Meyer (FOS), Luna Dejonckheere (FOS), Nora Debaene (S&G), Giel Baele (JH),
Kobe Van Belleghem (S&G), Nils Hofman (bestuur), Noah Van
Renterghem (bestuur), Thalia (S&G), Wendy Van Rijselbergen
(jeugddienst)
Extra aanwezig voor puntje speelstraat: Radio Amateurclub (Jean-Paul)
Verontschuldigd: Laure Reyntjens (schepen), Senne De Smet (AFYA), Roselien Dermaux (bestuur),
Tom Van Maele (chiro)

1.

Speelstraat
a) Stand van zaken: algemeen
o Zaterdag 4 september 2021
Opbouw toog in de voormiddag.
Collega’s vrije tijd + enkele vrijwilligers jeugdraad?
o Zondag 5 september 2021
o ! Werken met in- en uitgang. Hoe aantal aanwezigen tellen?
o Met de dorpsverantwoordelijken en werkgroep spreken we af om 8.30
 Mailtje naar dorpsverantwoordelijken in de week voor de
speelstraat.
o 9.30: Start algemene opzet met de extra vrijwilligers voor de
algemene zaken. Jeugdbewegingen komen ook toe om 9u30.
 Voor de opzet van de eigen activiteit kan je kiezen wanneer je
start. Wel rekening houden dat de speelstraat start om 13 uur
en eindigt om 18u. Dus alles moet opgezet worden vóór 13
uur!
o 12:00:

Eten medewerkers die een

ganse

dag

helpen

(VEGGIE

voorzien!!!!!)
o 13:00-18:00: Speelstraat
o 18:00: Afbraak + op het einde van de afbraak worden er hot dogs
voorzien voor de medewerkers die helpen tot het einde.
o Promotie:
Geen flyers in de bussen dit jaar.
! Wel oproep aan alle leden van de jeugdraad, verenigingen om mee
reclame te maken.
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! Affiches op openbaar domein en in openbare gebouwen. Wie kan deze
plaatsen?
! Flyers via de scholen
! Alle communicatie op punt tegen 27 augustus.
! Visuals verspreiden via sociale media
o Opbouw: per dorp zal er een verantwoordelijke worden aangesteld die de op en afbouw zal coördineren.
b) Activiteiten
Verschillende dorpen:
Tienerdorp
Locatie: parking JH
Activiteiten: Workshop graffiti en attractie The eliminator van V-formation
Dorpsverantwoordelijke:
Kleuterdorp
Locatie: Kleuterspeelplaats GBS
Activiteiten: Springkasteel de bijtjes, mobiele speelkooi, kop van jut, fietsparcours en
zandbak, ballenkraam en eendjes vissen.
Dorpsverantwoordelijke:
Creadorp
Locatie: Strook voor GBS + stuk voor Speelark
Activiteiten: Schminken (Amigos), creatief met verf (Kip van Troje), kapsalon (De Boomhut),
Tattoo on wheels, Initiatie ukelele personality quiz (muziekschool)
Dorpsverantwoordelijke:
Terras en podium: optreden van Dance reaction, Twirling girls, muziekschool en youth band

13u30 – 14u00: Opening speelstraat door Kinder Gemeente Raad
14u00 – 14u30: Muziek
14u30 – 15u00: Youth band
15u00 – 15u30: Muziek
15u30 – 16u00: Tanssia twirling girls
16u15 – 16u45: Musical (Muziekschool De Pinte)
17u00 – 17u30: Dance reaction
17u30 – 18u00: Muziek
Dorpsverantwoordelijke:
Ritje op de politiemoto
Locatie: Speelplaats lagere school GBS
Dorpsverantwoordelijke idem sportdorp
Sportdorp
Locatie: Parking OCP (voor grasterrein) + grasterrein speeltuin Polderbos
Activiteiten: Jack sparrow, Indiana hockey, rope skipping, initiatie skate, laser shoot en blind
games
Dorpsverantwoordelijke:
Avonturendorp
Locatie: Grasterrein OCP
Activiteiten: Chiro, FOS, Scouts en gidsen, Radio amateurclub en hindernissenbaan ridders
Dorpsverantwoordelijke:
Extra : Kermis op rolletjes (toevoegen aan creadorp)
c) Medewerking
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Wij doen een warme oproep naar de medewerkers om samen met ons van deze editie een
succes te maken. Gelieve per vereniging door te geven met hoeveel personen jullie komen
helpen, zowel halve dag als ganse dag, ten laatste doorgeven tegen 27 augustus 2021.
De medewerkerslijst per attractie wordt ook doorgemaild en je kan reeds aangeven
welke activiteiten jullie wensen te begeleiden.
Praktisch: de verdeling wordt op de dag zelf gemaakt.
d) Varia en Rondvraag


De jeugdraad heeft beslist dat deelnemende verenigingen een vlag mogen uithangen
aan hun stand. Dus niet meer aan begin of einde van de straat, maar mag aan de stand
zelf. Voor de rest mag er GEEN reclame gemaakt worden voor uw
vereniging/evenementen. Uniformen zijn eveneens uitgesloten.




Sara maakt een spreadsheet om te delen via Drive voor de medewerkers!
Net als de voorbije jaren worden er T-shirts en badges voorzien voor alle medewerkers
die kunnen afgehaald worden in het secretariaat. Het medewerkerssecretariaat is open:
van 12u tot 13u30 (ophalen T-shirts, badges en bonnekes) en van 17u tot 18u30 (om
alles terug te brengen)



Wie heeft er allemaal de camionette van de gemeente nodig? FOS, Chiro en Scouts en
Gidsen.
Het gemeentelijk bestuur geeft geen toestemming meer dat de verenigingen zelf rijden,
dus we moeten een planning opmaken om af te spreken wanneer iemand van het
personeel dit kan doen. Best op vrijdag 3 september, want de zondag zijn we allemaal
nodig op de speelstraat.



Camionette vrijdag? FOS en S&G



Camionette zondag?



2.

Wisselgeld regelen met bank! (Wendy en Nils)

Goedkeuren en opvolgen verslag vorige vergadering (24 juni 2021)
Geen opmerkingen, unaniem goedgekeurd
Opvolgen verslag vorige vergadering:
Tweede oproep relance – reeds ingediende dossiers ?
FOS en S&G zijn ermee bezig! Vraag van FOS om dossier in te dienen met terugwerkende
kracht.
Zomer 2021 – Kampen ?
Extra kosten jeugdkampen: laten weten aan jeugddienst!

3.

Nieuws en mededelingen
a. Subsidies jeugd
Uitbetaling september

4.

Komende activiteiten jeugdraad:
a. Dag van de jeugdbeweging – 22 oktober 2021
WG: Sara De Meyer, Thalia, Roselien?, nog iemand Chiro
Locatie ? Viteux
Concept ? Boterhammen met choco
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b. NOZO Regionaal jeugdraden overleg: maandag 4 oktober


Moderators en noteerders mogen zich aanbieden om te helpen tijdens het evenement.
Vanaf 19 uur beginnen we.



In de cultuurzaal



Tussendoor zouden we een intermezzo nodig moeten hebben  ideeën zijn welkom!



Mailtje sturen naar jeugdraad@depinte.be na de speelstraat.



Thema’s:
Hoe jongeren aantrekken voor de jeugdraad?
Hoe zorgen voor binding/sfeer tussen de jeugdraadsleden?
Hoe een (participatie) actie opzetten als jeugdraad?
Mentaal welbevinden, hoe kan een jeugdraad hier een rol in spelen/ opnemen?
Bijkomende ideeën: Ecologie

5.

Opvolging adviesraden
/

6.

Varia


Vraag FOS voor maaien gras voetbalveld jeugdwegel. Wendy geeft opdracht door
aan TD

7.

Data komende activiteiten leden jeugdraad
Zaterdag 26 september: BBQ sportwegel + feestje (welkom)
Fuiven doorheen het jaar?  PIO 26 maart  nog verzetten?  wss ervoor  PIO
wordt tunnelfuif
Kluiffuif doorgaan? NEE
Fosnoize in OCP?
Zaterdag 18 september: Cafe Ludwina

8.

Datum volgende vergadering

Wanneer?
28 september 20 uur
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