Verslag werkgroep speelstraat 20 augustus 2009
Aanwezigheidslijst: zie bijlage
1.

Speelstraat: stand van zaken

De jeugdraad en de jeugddienst brachten reeds heel wat zaken in orde:
- De sponsortocht is achter de rug.
- Het programmaboekje: “speelstraat 2009” werd reeds gedrukt en zal in de laatste week van
augustus verdeeld worden in alle bussen van De Pinte en Zevergem.
- We kregen ook al bericht van de civiele bescherming en het rode kruis dat ze aanwezig zullen
zijn op de speelstraat.
- Er werd materiaal besteld bij de provinciale uitleendienst en er werden springkastelen en
attracties gereserveerd.
Er werden op de vergadering nog enkele praktische afspraken gemaakt voor de dag zelf.
Een aantal verenigingen hadden extra materiaal nodig:
- Turnclub Olympia: een valmat en een kleedkamer
- De Celtic Spirit Dancers: een dweil, een cola en een verkleedruimte naast het podium
(van 3 op 4 meter met stoelen en tafels)
- Dance Reaction: De boxen en de muziekinstallatie niet op het podium plaatsen maar ernaast op
gelijke hoogte. De trillingen zorgden in het verleden vaak voor haperingen en technische
storingen. Het zou ook handig zijn om een 2de micro aan te sluiten op het mengpaneel.
De jeugdraad is ook nog op zoek naar medewerkers en zal het schema nog doorsturen.
Personen die zin hebben om mee te helpen, geven best een seintje aan de jeugddienst.
Medewerkers die van ’s morgens meehelpen met het opbouwen en ook ’s middags een handje helpen,
krijgen ’s middags een broodje. Gelieve wel ten laatste tegen 31 augustus door te geven met hoeveel
medewerkers jullie aanwezig zullen zijn.
Het materiaal van Turnclub Olympia mag gebruikt worden. Er moet wel steeds iemand van de
vereniging bij zijn als het materiaal wordt opgezet of opgeruimd. Met de balkmat moet er extra
voorzichtig omgesprongen worden.

Verslag algemene vergadering 20 augustus 2009
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering (23juni 2009)
Het verslag van de vorige algemene vergadering op 23 juni 2009 werd goedgekeurd.
2. Speelstraat 2009: voorbereiding
Zie verslag werkgroep
3. Roefeldag: Evaluatie
De roefeldag ging dit jaar op zaterdag 27 juni door. Er deden opnieuw wat handelaars (bv. dierenarts,
kapper, landbouwbedrijf, de wereldwinkel …) mee.
Er namen in totaal een 80-tal kinderen deel en ze beleefden een interessante dag. In de toekomst moet
er wel blijvend gezocht worden naar vernieuwende initiatieven.
De Roefeldag werd afgesloten door een show van de Celtic Spirit Dancers.
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De jeugddienst wil nog eens iedereen bedanken die meewerkte aan dit initiatief.

4. Vorming
De jeugddienst nam een optie om een workshop “circustechnieken” en “kindergrime” op
vrijdag 16 oktober in De Pinte te laten doorgaan. Voor de jeugdverenigingen die aanwezig waren op de
jeugdraad paste die datum echter niet goed. Daarom zal er getracht worden op het vormingsmoment op
vrijdag 9 oktober te organiseren.
5. Kandidaten voor nieuw bestuur
Het huidige bestuur bestaat momenteel uit twee personen, voorzitter Pascal Ysebaert en
penningmeester Dieter De Vos. Omdat dit niet optimaal is, werd reeds een oproep gedaan aan alle
jeugdverenigingen of om na te vragen of ze geen geïnteresseerde kandidaten kennen om het bestuur te
vervolledigen. Deze navraag leverde momenteel nog een kandidaten op.
Er blijft veel onduidelijkheid bestaan rond het takenpakket van de jeugdraad. Daarom stelde het
huidige bestuur voor om eens langs te gaan bij de verenigingen (bv. op een leidingsraad). Ze zouden dan
een woordje uitleg geven over de bestuursfuncties van de jeugdraad en vragen beantwoorden.
6. Info uit de adviesraden
Geen info uit de adviesraden
7. Varia en rondvraag
- In het voorjaar van 2010 zal de vorming: “milieuvriendelijk op kamp” worden georganiseerd. De
jeugdverenigingen deden het voorstel om daarvoor ook eens te informeren bij Argus. Deze instelling
organiseerde in 2008 het project: “go for nature”.
- Fos De Havik en de Scouts en Gidsen lieten aan Mariska weten dat ze willen meewerken aan de week
van het bos. Ze ontvingen echter nog maar weinig informatie over dit evenement. Op 2 september
2009 zal er rond dit project een eerste informatievergadering doorgaan.
- Het plan kind van de jeugdraad en de Pintse jeugdverenigingen bereikte onlangs de leeftijdsgrens om
een plankind te zijn. Plan België vroeg of we in de toekomst een meisje uit El Salvador willen steunen.
De aanwezige leden van de jeugdraad waren hiermee akkoord.
- De jeugdverenigingen hadden nog een aantal vragen in verband met o.a. het standgeld en de exacte
standplaatsen. Ze nemen best contact op met de heer Bertrant De Bie.
- Het scoutscomité De Pinte vzw ontving 20.000 € van de Vlaamse overheid om de kwaliteit van hun
verenigingslokaal te verbeteren. Het loont dus om als jeugdverenigingen aan dergelijke projecten deel
te nemen. De verantwoordingsstukken moeten voor 1 november 2009 bij de afdeling Jeugd worden
ingediend.
3. Datum volgende vergadering
De volgende algemene vergadering gaat door op donderdag 30 september 2009 om 20 uur.
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