Verslag algemene vergadering 23 juni 2009
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering 23 april 2009
Het verslag van de vorige algemene vergadering op 23 april is goedgekeurd.
2. Voorbereiding Speelstraat
De sponsorbrieven zijn verstuurd, de sponsortocht is gepland op 30 juni vanaf 14u. Alle nodig materialen
werden reeds aangevraagd aan de gemeente en de provinciale uitleendienst. Ook de aanvragen voor de
civiele bescherming en het Rode Kruis zijn verstuurd. Verschillende verenigingen hebben zich al
opgegeven om mee te helpen zoals de FOS De Havik, Youth Band, Celtich Spirit dancers, Oudercomité
De Kleine prins, Gemeentelijke basisschool, de scouts en gidsen.
Het sponsorboekje zal begin augustus naar de drukker gaan, zoals andere jaren krijgen ook nu de
deelnemende verenigingen een A5 formaat als dank. Aan alle verenigingen: gelieve tegen 1 augustus de
tekst door te geven voor in het boekje. Sharon zal een exemplaar van 2008 doormailen.
Er zal opnieuw ijs en snoep te verkrijgen zijn en eventueel een koek voor in de namiddag voor de
medewerkers. Pascal informeert voor springkastelen en dergelijke.
3. Roefeldag: Medewerkers gezocht
De roefeldag is op zaterdag 27 juni dit jaar. Er doen opnieuw verschillende handelaars mee zoals de
dierenarts, de politie, trouw in het gemeentehuis, manege de Hoefslag,… We zijn nog op zoek naar drie
medewerkers die op deze dag een groep kunnen begeleiden voor de volgende activiteiten:
- drukkerij Van Damme om 10u
- de Manege om 11u
- De wereldwinkel om 13.30
Gelieve door te geven aan Sharon, de jeugdconsulente.
4. Vorming
Het tweede vormingsmoment van dit jaar zal in oktober gepland worden. Het is een vorming rond
schminken en circustechnieken die ongeveer 2u in beslag neemt. Het best een avond in de week,
misschien een vrijdagavond (makkelijker voor de leden die op kot zitten) maar niet op 2 oktober voor de
FOS De Havik. De exacte datum zal op de volgende algemene vergadering worden meegedeeld.
5. Overzicht jeugdbudgetten
Huidige stand van de jeugdbudgetten. De meeste projecten zijn reeds voorbij, nl. het carnavalsweekend,
de eerste vorming, de roefeldag (geraamd bedrag) en het speelplein in de paasvakantie. Nu is er nog de
speelpleinwerking in het groot verlof, de tweede vorming in oktober en de grootste activiteit is de
speelstraat die nog een groot bedrag van het budget jeugdinitiatieven inneemt.
6. Kandidaten nieuw bestuur
Het huidige bestuur bestaat momenteel uit twee kandidaten, voorzitter Pascal Ysebaert en
penningmeester Dieter De Vos. Daar dit alles behalve optimaal is voor de jeugdraad doen we een oproep
naar ALLE verenigingen om na te vragen of er geïnteresseerde kandidaten zijn voor het bestuur te
vervolledigen. Het takenpakket van een bestuurslid van de jeugdraad werd al via mail doorgestuurd. Er is
het voorstel dat het huidige bestuur van de jeugdraad een ledenvergadering van een vereniging zou
bijwonen om dan wat meer uitleg over de functies te geven.
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7. Info uit de adviesraden
Geen info uit de adviesraden
8. Varia en rondvraag
- Er is nog materiaal uit de fuifkoffers die verdwenen is, de laatste fuif was deze van de FOS, gelieve
na te kijken en dit materiaal binnen te brengen. Het betreft twee dozen alcoholbandjes en de kassa.
- Het Jeugdhuis Impuls stelt de vraag of de Jeugdraad financieel kan tussenkomen in het organiseren
van een jeugdhuizentocht (in bepaalde jeugdhuizen wordt dit door de jeugdraad gesteund). Daar het
Jeugdhuis van De Pinte een onafhankelijke vzw is, kan dit niet.
- Week van het bos: Op zondag 11 oktober wordt in en rond Scheldevelde en de zeven dreven een
publieksevenement georganiseerd voor de Week van het Bos.
Dit is in samenwerking met de vereniging voor Bos in Vlaanderen, de provincie en het ANB (Adelling
natuur en bos). Het thema is ‘Zaad met pit’ en het parkbos wordt op deze dag in de kijker gezet. In de
Hemelrijkstraat zou een ‘speelzone’ doorgaan. Hiervoor zouden we graag kunnen rekenen op
verschillende jeugdverenigingen om een activiteit te organiseren voor kinderen. Indien jullie dit zien
zitten, gelieve een seintje te geven aan Mariska (mariska.samyn@depinte.be).
- De volgende jeugdnieuwsbrief voor augustus wordt eind juli opgesteld. Gelieve eventuele
aankondigingen, gebeurtenissen,… van uw vereniging door te mailen voor vrijdag 23 juli naar de
jeugddienst.
- In augustus worden er talrijke activiteiten voor tiener georganiseerd. Wij zijn nog op zoek naar
monitoren om deze activiteiten te begeleiden, dit kan gaan van een namiddag in het lokaal
gezelschapsspelen tot een uitstap lasershooten. Voor meer info kan je terecht bij de jeugdconsulente.
- Op 4 oktober wordt de gemeente De Pinte een FAIRTRADE gemeente. Er zal een speeldorp
georganiseerd worden.
- Goe gespeeld is een pleidooi voor écht spelen. Stilaan worden spelende kinderen een bedreigde soort,
ze mogen geen lawaai maken, niet vuil worden, niks gevaarlijks doen,… Jeugddiensten en organisaties
kunnen daarom Buitenspelen promoten door activiteiten te bestempelen als “goe gespeeld”. Er is een
infobrochure te raadplegen op de website www.goegespeeld.be.
3. Datum volgende vergadering
De volgende algemene vergadering is op donderdag 20 augustus om 20.00.
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