JEUGDRAAD De Pinte - Zevergem
Polderbos 20
9840 De Pinte
09 280 98 51
jeugdraad@depinte.be
jeugd@depinte.be
VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING via Zoom
Donderdag 21 december 2021
Aanwezig: Nils Hofman (penningsmeester) , Roselien Dermaux (secretaris), Tijl Hofman (Chiro De
Pinte), Jeroen De Vliegher (Chiro De Pinte), Daan De Deene ( FOS), Kobe
van Belleghem (Scouts en Gidsen), David Lenaerts (Oudercomité VBS),
Giel Baele (Jeugdhuis) en Wendy Van Rijsselbergen (jeugddienst)
Verontschuldigd: Noah Van Renterghem (voorzitter), Sara Demeyer (Fos), Nora De Baene (Scouts
& gidsen), Thalia Lemeire ( Scouts & gidsen), Tom Vanmaele (Chiro De
Pinte), Senne Desmedt (AFYA) en Laure Reyntjens (Schepen van
jeugd)
Verslag door: Roselien Dermaux

1. Goedkeuren & opvolgen verslag vorige vergadering (28/09)
Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.
2. Activiteiten:
a) DVDJB: Evaluatie
Ontbijtactie:
Locatie ok maar nadarhekkens plaatsen zodat de kinderen niet op de parking kunnen lopen.
Choco vs confituur  Meer boterhammen met choco voorzien.
Hoeveelheid broden ok.
Goede opkomst.
Koffie voor ouders anders organiseren.
Polsbandjes tijdig bestellen (vóór 1 oktober).
Avond/Nacht v/d jeugdbeweging @Openbær
Slechte ventilatie in het jeugdhuis.
Om 24 uur moeilijk om iedereen buiten te krijgen.
Suggesties voor organisatie 2022 zeker welkom:
-

Lijst met shiften reeds opmaken op de laatste vergadering vóór de Dag van de
jeugdbeweging.

-

Document delen via facebookgroep.
Opm: Groep updaten!

b) EHBO-cursus
Reeds een eerste aanvraag ingediend bij Rode Kruis Gent. Voorstel vanuit de organisatie om
de sessie in te plannen in de week van 11 april.
Graag snel feedback zodat we definitief kunnen inplannen. Wendy neemt verder contact op
met de organisatie.
Voorstel om ook eens te luisteren bij het Vlaams Kruis.
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3. Blokken
Vergaderzaal OCP: Zie schema via facebookgroep Blokken.
Tijdens de week van 3 tot 7 januari kan er gestudeerd worden in de refter van de
gemeenteschool. Wie kan hier ambassadeur zijn?
Inschrijven via jeugd@depinte.be.
Aanwezigheidslijst invullen is verplicht.
Aandacht voor de geldende maatregelen!
Scouts & gidsen & FOS gaan een eigen bloklocatie inrichten.
4. Agion-dossier
Opstart AGION (Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs) dossier.
Nog volop in voorbereidingsfase dus participatie van groot belang.
Oproep om een jeugdraad te spenderen aan de participatie rond dit dossier. Belang van
inspraak jeugd!
Een nieuw jeugdhuis, enkele vragen:
- Oppervlakte en functie van verschillende ruimtes?
- Kan het jeugdhuis deel uitmaken van een sportzaal?
- Bestemming en gebruikers van een nieuw Jeugdhuis?
Voorstel open jeugdraad: dinsdag 15 februari.
5. Concessie cafetaria
Bij de organisatie van grote evenementen en fuiven moet er steeds contact worden opgenomen
met de concessiehouder.
6. Vraag tot advies: Zakelijk recht Polderbos 2
Reglement te bekijken en feedback doorgeven voor advies.
Zie bijlagen.
7. Bestuur JR
Vacature voor nieuw bestuurslid . Ben je kandidaat om het bestuur van de jeugdraad te
vervoegen en je schouders te zetten onder het lokaal jeugdbeleid?
Ben jij een enthousiasteling die activiteiten op poten wil zetten en die het gezicht en
aanspreekpunt kan zijn voor de Pintse jeugd?
Het je vernieuwende ideeën? Geef zeker je gegevens door aan de jeugdraad of de jeugddienst!
8. Opvolging adviesraden
Installatie nieuwe kindergemeenteraad op zaterdag 18 december 2021.
Geen nieuws uit andere adviesraden.
9. Opkomende activiteiten
Nog geen duidelijkheid over data fuiven 2022.
Negatief advies Infrabel voor tunnelfuif.
10. Varia
Naar aanleiding van een overleg op regelmatige basis Overleg met politie & drugpunt zal een
groot jongerenoverleg georganiseerd worden. Bedoeling is om de stem van de jongeren te
laten gelden, maar ook om de knelpunten in onze gemeente bespreekbaar te maken.


Niet beperkt tot leerlingen v Erasmus, overleg voor alle jongeren.



Gratis hotdog
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Oproep om zoveel mogelijk reclame te maken binnen alle jeugdverenigingen



Plaats: Cafetaria sportpark Moerkensheide



Datum: Nog te bepalen. Wel op een woensdagnamiddag zodat de leerlingen aansluitend
na de schooluren kunnen afzakken.

11. Datum volgende vergadering
Dinsdag 15 februari
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