Verslag algemene vergadering dinsdag 27/11/07
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 20/09/07
Het verslag van de algemene vergadering van 20 september wordt goedgekeurd.
2. Carnavalsweekend: stand van zaken
Voor de dropping (vrijdag 22/2) zijn we nog aan het onderhandelen voor de zaal van
twee jaar geleden terug te kunnen gebruiken. We gaan opnieuw naar de Zwalmstreek
en het bestuur zal in januari de routes herbekijken. Er kunnen maximum 60 personen
deelnemen. En de begeleiders van de eerste stop zullen ook naar de derde stop moeten
gaan. Ideeën voor opdrachten zijn altijd welkom.
De fuif is zaterdag 23/02 en zal hoogstwaarschijnlijk in het Jeugdhuis doorgaan. Wij
zijn nog op zoek naar deejays en groepjes om op te treden. Ten laatste tegen 7/12
doorgeven aan Annemieke Pieters.
Op zondag zal dan het meespeeltheater doorgaan in de cultuurzaal van het OCP. En
Jeuk komt een nieuwe show doen: 1, 2, 3 piano.
De folders waar alle informatie zal opstaan worden ontworpen en zullen half januari
uitgedeeld worden.
3. Jeugdbeleidsplan: advies
Er is geen voorwoord geschreven, de schepen van jeugd heeft hier bewust voor
gekozen. Toelichtingen van de schepen:
o Een dankwoord aan Annemieke en de stuurgroep voor hun werk aan het
beleidsplan.
o De terugkerende vraag voor een halftijdse administratieve kracht zal in de
toekomst ingevuld kunnen worden. Dit werd op de gemeenteraad van 26/11
goedgekeurd. Er zal een halftijdse administratieve kracht voorzien worden door
herstructurering van het personeel in het OCP.
o Kampvervoer: nu wordt er een stuk subsidie gegeven om het kampvervoer te
ondersteunen. In de toekomst kan er een post apart voorzien worden enkel voor
de kampen maar dat wel ten koste van een andere post gaat.
o Op de gemeenteraad werd de subsidieverhoging goedgekeurd. De algemene pot
gaat dus 30 procent naar omhoog.
o Het permanente skatepark zal herbekeken worden met de herlokalisering van de
sportterreinen.
o In de toekomst zullen alle lokalen gescreend worden op hun duurzaamheid. En
daar zal dan eventueel een financiële tegemoetkoming zijn voor de mogelijke
werken die moeten gebeuren.
Opmerkingen beleidsplan:
9 Doelstelling 1: bijschrijven: en reorganisatie binnen de huidige diensten
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9 Blz. 18 Fuiven: een actie bijzetten: uitwerken van een fuifzalenbestand en
eventueel integreren in het fuifloket.
9 Blz. 26: ondersteunen van wijkinitiatieven die een speelplein willen
aanpassen of vernieuwen.
9 Blz. 29: Speelark: budget niet geraamd omdat dit niet in te schatten is.
En onderzoeken in plaats van doen.
9 Blz. 39, mobiliteit: de jeugd- en verkeersraad kunnen samen nadenken
over een schoolvervoersplan voor veilige schoolwegen.
9 Blz. 40: herbruikbare bekers?, meewerken aan een milieuvriendelijk
beleid.
9 Het bedrag van de brandveiligheid veranderen naar 1000 euro in het
eerste jaar.
HET ADVIES: positief unaniem goedgekeurd met aanduiding van volgende punten:
1. blijvende ondersteuning en samenwerking van de jeugdraad.
2. uitbouw van de jeugddienst
3. verder werken aan de brandveiligheid
4. aandacht voor de energie, duurzaamheid van lokalen.
5. verhoogde aandacht voor jeugdcommunicatie
6. fuifbeleid: overleg met alle betrokkenen.
7. melden dat hiervoor de nodige gelden moeten voorzien worden.
8.
4. Subsidieverdeling
Annemieke toont een eerste berekening van de subsidies.
5. Vormingen 2008
De vervolgcursus van EHBO is aangevraagd. Annemieke zal een deelnemersformulier
naar alle verenigingen versturen. Deze zal starten vanaf 11 februari en omvat 8
lesavonden en 1 examenavond. De laatste keer zou dan 7 april zijn.
Er zal ook een korte cursus aangeboden worden. Gelieve eens na te vragen in de
verenigingen of er interesse is hiervoor. Je ontvangt geen diploma maar wel een attest.
Er bestaan twee verschillende: 1) reanimatie en gebruiken van het nieuwe toestel (3u,
maximum 10 deelnemers), 2) initiatie bloeding en wondverzorging (6u, geen beperking
in aantal deelnemers).
6. Advies betreffende het organiseren van afvalarme evenementen
Het is een voorstel voor een verordening voor het organiseren van afvalarme
evenementen. Er staan een aantal regels in waaraan je moet proberen te voldoen.
Indien je hier niet kan aan voldoen moet je een afvalplan opstellen.
Na overlopen van deze regels blijkt dat ze niet altijd even duidelijk zijn omschreven en
soms heel moeilijk haalbaar zijn voor bijvoorbeeld fuiven. Deze verordening mag niet
leiden tot meer administratie voor de organisators. Er staan geen bedragen in vermeld
voor strafsancties en de grenzen niet duidelijk bepaald. Er worden afwijkingen
toegestaan maar er staat niet vermeld hoever die afwijking mag gaan.
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HET ADVIES: Het idee om een milieuvriendelijker beleid te voeren bij het organiseren
van evenementen is goed maar de uitwerking kan anders. Het beleid zou in een charter
een betere benadering vinden dan in een verordening. De doelstellingen moeten goed
en duidelijk zijn geformuleerd.
De jeugdraad adviseert dit unaniem.
7. Nieuwsbrief jeugd
Uit de vragenlijsten voor het JBP kwamen een aantal resultaten die draaien rond
communicatie. Ruim 60 procent vindt dat er nood is aan een centraal informatiepunt.
De meerderheid van de jongeren kent de jeugdsite, de jeugdraad of de jeugddienst
niet. De nieuwsbrief moet deze kloof verkleinen en meer naar de jongeren toegaan.
Het gemakkelijk via het internet en biedt veel mogelijkheden. In september tot
november werd er voorbereidend werk verricht door aan de jongeren te vragen wat zij
willen. Nu wordt er verder gewerkt naar de lay-out en inhoud. Voor de lay-out gebruik
maken van het jeugdraadmannetje.
8. Nieuws uit adviesraden
o Minaraad: Maarten Van Hoecke krijgt nog steeds geen uitnodigingen. Eens
doorgeven aan de voorzitter van de Minaraad.
o De Gecoro is samengesteld en zal op 13 december voor de eerste maal
samenkomen.
o Besoc: zal prioritair aan de Veldblomme werken.
o Cultuurraad: het cultuurbeleidsplan is goedgekeurd. En er komt een beeld van
20000 euro in Zevergem te staan.
9. Varia en rondvraag
o De gemeenteraad zal het soepeler brandveiligheidsreglement goedkeuren en dan
zal de brandweer alle lokalen herbekijken.
o 16 februari is de Pioniersfuif.
o Wil iedere vereniging zijn gegevens een nakijken op de site van De Pinte.
Bepaalde gegevens kloppen niet meer. Voor aanpassingen kan je altijd een mail
naar Isabel Coppens, de communicatieambtenaar sturen.
o In 2008 viert de Havik zijn 30 jaar bestaan. Dit gebeurt op 7, 8 en 9 maart met
op vrijdag streekbierenavond, zaterdag een fuif en zondag een eetfestijn.
o Iedere vereniging krijgt een lokaalmap met praktische informatie.
10. Datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 31 januari 2008.
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AANWEZIGHEIDLIJST
ALGEMENE VERGADERING 27 november 2007
Nr
Naam
1 Peggy Meiresonne
2 Mario Thienpont
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Annemieke Pieters
Marian De Bie
Reinout Van Dorpe
Tim De Lange
Werner Vlaeminck
Sandra De Moor
Lieve Van Lancker
Pascal Ysebaert
Liesbeth Dermaux
Naomi Botterman
Sarah De Vos
Dieter De Vos
Maarten Van Hoecke
David Lenaerts
Jasper D’Huyvetter
Alexander Schmidt
Eline De Smet
Jasper Vandenbossche
Nora Veroughstraete
Dirk De Dapper
Wouter De Maeseneire
Melissa Cosyn
Tim Van De Velde

Vereniging
AW
Oudercomité VBS
Oudercomité KP en
X
boomhut
Jeugddienst
X
CD&V
Scouts en gidsen
X
Scouts en gidsen
X
Politiezone Schelde-Leie
X
Gecoöpteerd
X
Schepen van jeugd
X
Crefi
X
Chiro De Pinte
Chiro De Pinte
Speelplein Amigos
X
Speelplein Amigos
X
Gecoöpteerd
X
FOS De Havik
X
FOS De Havik
X
Jeugdhuis Impuls
X
Crefi
X
CD&V
VLD
VLD
X
Ruimte
X
Chiro De Pinte
X
Chiro De Pinte
X

VER
X

VOLM

X

X
X

X
X
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