Verslag algemene vergadering 13 november 2008
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering 2/09/2008
Geen opmerkingen.
2. Evaluatie Speelstraat
Het was de zesde editie van de speelstraat en tevens de eerste keer dat we het
regenplan volledig hebben moeten uitvoeren. We waren genoodzaakt om de volledige
speelstraat effectief binnen te organiseren. De verdeling van de activiteiten; nl. de
activiteiten voor de kleinsten in het OCP en avontuurlijke activiteiten voor de grote
kinderen (o.a. het hindernissenparcours, de quads, …) in de gemeentelijke basisschool,
was goed. De motards van de politie reden – ondanks de regenbuien- de hele namiddag
ritjes met de kinderen op de speelplaats van de school. Het was dus een geslaagde
editie. Toch kwamen er nog een aantal opmerkingen om de speelstraat volgend jaar nog
te verbeteren:
o Bij slecht weer is er minder civiele bescherming nodig daar alles binnen is.
Volgend jaar moet er een clausule in de overeenkomst staan dat er minder
personen (bv. geen 5 maar 3) van de civiele bescherming nodig zijn bij slecht
weer.
o Er werd een podium in de spiegelzaal gelegd voor de optredens van de clown en
de Celtic Spirit Dancers. Het zou beter zijn als alle optredens in de toekomst op
eenzelfde podium, nl. dat van de cultuurzaal, zouden plaatsvinden.
o Er moet meer afgeroepen worden welke activiteiten er waar en wanneer
doorgaan met een megafoon.
o Er mag minder frisdrank besteld worden. Het was het eerste jaar dat er koffie
en witte wijn te verkrijgen was en deze dranken werden goed verkocht.
o Voor de medewerkers mag er een versnapering (bv. suikerwafel of hotdog)
voorzien worden voor in de namiddag.
o De afvaleilandjes namen veel plaats in en zijn meer geschikt voor buiten.
o Het gericht afzetten van het gemeentelijk materiaal was goed en dit mag
volgend jaar op dezelfde manier gebeuren.
o Er moet duidelijk gezegd worden dat het achterlaten van tassen, geld en andere
waardevolle zaken in de medewerkerslokalen op eigen verantwoordelijkheid is.
o Sommige activiteiten zijn aan vernieuwing toe zoals de streetbasket. Er moet
uitgekeken worden naar nieuwe activiteiten (bv. streethockey).
o Thienpont leverde i.p.v. de draaimolen met koffietassen twee kleinere
springkastelen die in de sportzaal van het OCP mochten staan. Het is echter een
vrij dure kost geworden; naar volgend jaar eens kijken bij een andere
leverancier.
IEDEREEN VAN HARTE BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING OP DEZE DAG!
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3. Subsidies voor de jeugdsector 2007
Annemieke heeft een overzicht van de subsidies gemaakt. In 2007 heeft de gemeente
de subsidies van de drie sectoren opgetrokken met 30%. Voor 2008 is het bedrag iets
minder (200 euro) maar uiteindelijk is de gemeente dit niet verplicht om te doen en is
het toch een mooi gebaar. Het moet gezegd worden dat vele verenigingen hun
subsidiedossiers te laat, en zelfs veel te laat hebben ingediend, tot twee weken na de
deadline. Dit maakt voor de jeugdconsulente dat zij minder tijd heeft om alles te
berekenen. Naar volgend jaar toe zal er gekeken worden om een soort boeteclausule in
het nieuwe subsidiereglement te zetten zodoende dit te voorkomen.
In januari/februari 2009 zal er een infovergadering rond subsidies voor de
verenigingen georganiseerd worden.
4. Voorstel wijzigingen aan het subsidiereglement
Het grootste verschil zit in het onderscheid tussen leden en deelnemers. Bij de
simulatie valt op dat de kleine verenigingen iets minder subsidies zullen ontvangen.
Vooral de subsidies voor de kampen blijven een moeilijk punt van overeenstemming.
De subsidie voor het huren van gemeentelijk infrastructuur is toe aan vernieuwing.
Momenteel kan een vereniging maar maximum 80 euro subsidies ontvangen op jaarbasis
voor het huren van gemeentelijke infrastructuur. Dit bedrag zal worden opgetrokken
naar 100 euro met en zal maximum 1 keer per jaar kunnen worden aanvragen. De rest
van het bedrag zal worden gebruikt voor een andere post zoals bijvoorbeeld
kadervorming. Deze aanpassingen en de nieuwe simulatie worden doorgemaild zodoende
het goed te kunnen keuren op de volgende algemene vergadering.
5. Vorming: voorstellen
Gelieve binnen de vereniging tegen de volgende vergadering na te vragen welke de
voorstellen zijn voor de vorming in 2009 en door te geven aan Annemieke Pieters. Dit
zal in de periode september/oktober vallen. In februari/maart zal een korte cursus
van EHBO gegeven worden.
6. Project communicatie
Het nieuwe logo van de jeugddienst: vanaf januari zal de gemeente een nieuw logo
voorstellen en zal er voor de jeugddienst dus ook een nieuw logo zijn. De voorstellen
worden voorgelegd en daaruit zal er uiteindelijk één gekozen worden dat op alle
formulieren en omslagen zal gebruikt worden.
brochure i.v.m. fuiven: er is reeds een checklist opgemaakt voor de fuiven die beknopt
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en handig is en waar alle zaken opstaan die voor, tijdens en na de fuif moeten
gebeuren. Deze gaat begin december naar de drukker voor een 500tal exemplaren.
Daarnaast zal er eveneens 1 formulier zijn voor alles wat betreft gemeentelijke
aanvragen zoals lokaal en infrastructuur. En er zal een samenkomst zijn met de
verenigingen die regelmatig een fuif organiseren om een lokalenfiche samen te stellen.
7. Project jeugdinfrastructuur
Duurzaamheid: Iedere vereniging heeft de 2000 euro subsidies voor duurzame
jeugdlokalen aangevraagd. Bijna alle verenigingen zullen een veel grote investering doen
dan het gesubsidieerde bedrag. Voor 2009 zal dit budget iets beperkter zijn.
Brandveiligheid: Er is 800 euro voorzien in 2008 voor maatregelen rond
brandveiligheid. Er zijn twee voorstellen:
1: Een vorming organiseren rond brand- en brandpreventie (o.a oorzaken? Wat doen?
Hoe blussen? + praktijkoefeningen).
2. Aankoop van materiaal (o.a. brandwerende doeken, pictogrammen, noodverlichting,
pijlen,…) t.w.v. 324 euro per vereniging.
De aanwezige leden van de jeugdraad opteerden voor de tweede mogelijkheid.
8. Projecten 2009
- Carnavalsweekend: 27 februari 2009: dropping, 28 februari 2009: meespeeltheater.
- Speelstraat: zondag 6 september 2009.
9. Nieuw bestuur in april 2009
In april zijn we toe aan een nieuwe termijn voor de jeugdraad en zijn er ook nieuwe
bestuursverkiezingen.
Maarten Van Hoecke en Sandra De Moor, penningmeester en secretaris van het
bestuur van de jeugdraad stoppen ermee. We zijn dus op zoek naar twee nieuwe
bestuursleden. Kandidaten kunnen zich tot Annemieke Pieters wenden.
10. Info uit adviesraden
Besoc is bezig aan een nieuw brandweerreglement. Zo mogen er in het OCP niet meer
dan 1000 personen tegelijk aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de fuiven.
Het nieuwe voorstel zal aan het schepencollege worden voorgelegd. De regeling is
echter moeilijk controleerbaar daar er op een fuif constant personen binnen en buiten
gaan.
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11. Varia en rondvraag
o Drugpunt: binnenkort zullen er kaartjes per leeftijdsgroep verdeeld worden met
o Voorstelling van de resultaten van de actie: “De Pinte Verslaafd !?”.
12. Datum volgende vergadering
De volgende algemene vergadering is op dinsdag 27 januari 2009 om 20u in het OCP.
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