Verslag Algemene vergadering 24 maart 2011
1. Goedkeuren verslagen Algemene Vergadering (10 februari 2011)
Vorige vergadering is Drugpunt op bezoek geweest om de campagne "Meer van zonder" te promoten.
Deze campagne wil de plaatselijke jeugdverenigingen stimuleren om tijdens de georganiseerde
activiteiten te voorzien in een voldoende ruim aanbod aan non-alcoholische dranken, hieromtrent dient
er ook voldoende te worden gecommuniceerd. Graag hadden we het idee van de jeugdverenigingen
hierover gekend.
Uit overleg is gebleken dat de verschillende jeugdverenigingen bereid zijn om bij volgende activiteiten
de nodige inspanningen te leveren in het kader van deze bovenvermelde campagne, dit initiatief is het
proberen waard. Blijkbaar wordt "Meer van zonder" ondermeer reeds toegepast in Nazareth, Zulte en in
Deinze, wat eventuele praktijkvoorbeelden voor ons kunnen betekenen.
Soms moeten we eerst een voorbeeld zien zoals met de herbruikbare bekers. Het voor het eerst
gebruiken van de herbruikbare bekers op ondermeer de Pioniersfuif en Combi II werden als een positief
ervaren, terwijl er paar jaar terug niemand het zag zitten om met herbruikbare bekers te werken.
Vervolgens waren er geen verdere opmerkingen over het vorige verslag en werd dit bijgevolg
goedgekeurd.

2. Nieuws en mededelingen
Exclusieve verkoop Defensie: Op vrijdag 8 april (van 10u00 tot 18u00) en op zaterdag 9 april 2011 (van
10u00 tot 16u00) organiseert de verkoopdienst van Defensie een EXCLUSIEVE VERKOOP ten voordele
van de jeugdverenigingen in PEUTIE (Vilvoorde). Tijdens deze verkoop worden een aantal interessante
artikelen zoals kledij en uitrusting te koop gesteld aan voordelige prijzen en volgens het principe:
“Contante betaling en onmiddellijk meenemen van het materiaal.” Op de website van defensie
http://www.mil.be/sales kan je vanaf 28 maart 2011 de lijst van het aangeboden materiaal en alle
nuttige informatie terugvinden.
Provincie Oost-Vlaanderen:
-

Oost-Vlaams Rock Concours wordt OOST.BEST!: Voor wie in het muziekcircuit meedraait, is
het Oost-Vlaamse Rockconcours een gekend gegeven. De tweejaarlijkse muziekwedstrijd is aan
zijn 8ste editie toe. Vanuit de vorige edities groeiden o.a. Sioen, Absynthe Minded en Team
William uit tot vaste waarden. Met de nieuwe naam”OOST.BEST! provinciaal muziekconcours”
wordt enkel nog muziek vooropgezet. De eerste selectie op de lange weg naar de finale (op 4
december in de Vooruit) verloopt via http://www.vi.be/ (digitaal platform Poppunt vzw). Vanaf
1 april kan men zich er melden en dit tot uiterlijk eind mei. Meer info op oost.best@n9.be.
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-

Het keutelgekke Boeboekkamp: kampthema uitgewerkt door Green vzw in opdracht van de
Vlaamse Overheid. Ga op kamp met de Boeboeks en overwin samen met hen het ene na het
andere avontuur, zodat het grote Boeboeksfeest kan losbarsten. De website biedt je een
leidraad, maar het kamp ligt volledig in jullie handen. Beslis zelf hoeveel en welke avonturen de
Boeboeks beleven; kies welke activiteiten hierbij aan bod komen en pas de voorgestelde
activiteiten aan aan je groep, je mogelijkheden en de kampplaats. Duurzame ontwikkeling en
duurzaam op kamp gaan, zitten verweven in het kampthema. De website:

http://www.lne.be/doelgroepen/jeugd/boeboekkamp
-

Subsidies van culturele projecten: Onder een cultureel project wordt verstaan: 'een in tijd en
activiteiten afgebakend en samenhangend geheel toegankelijke voor het publiek, waarmee een
vooraf geformuleerd resultaat wordt beoogd'. Met de subsidie van culturele projecten wil de
Provincie Oost-Vlaanderen innoverende en experimentele initiatieven realisatiekansen bieden,
samenwerkingsinitiatieven stimuleren, witte vlekken in het cultuurlandschap wegwerken,
bijzondere doelgroepen aantrekken en de publieksparticipatie stimuleren. Voor het reglement
een aanvraagformulier volg deze link:

http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/926.cfm

3. Ontbinding AV 2009-2011 en oprichting Jeugdraad AV 2011-2013
A) De algemene Vergadering van de jeugdraad 2009-2011 werd ontbonden.
B) De jeugdraad voor de werkingsjaren 2011-2013 werd opgericht. Volgende leden zullen zetelen in
deze jeugdraad:

Vereniging
Chiro De Pinte
Chiro Zevergem

Scouts & gidsen De Pinte
Fos De Havik
Jeugdhuis
Jokri
Crefi

Speelpleinwerking
Amigos
Jong CD&V

CD&V

Uitredende leden
- Klaas Temmerman
- Matthieu Pieters
- Veerle
Vanrysselberghe
- James De Jonghe
- Maarten Boeraeve
- Jasper Termont
- Ine De Vos
- Maud d’Huyveter
- Benoit Decockere
- Matthias Boeraeve
- Eline De Smet

- Dieter De Vos
- Jasper
Vandenbossche
- Maarten Van Hoecke
- Marian De Bie

Leden 2011 – 2013
- Klaas Temmerman
- Matthieu Pieters
- Veerle Vanrysselberghe
- James De Jonghe
- Maarten Boeraeve
- Jasper Termont
- Ine De Vos
- Maud d’Huyvetter
- Matthias Boeraeve
- Erika Delporte (effectief)
- Isabelle De Colvenaer
(plaatsvervangend)
- Dieter De Vos
Navragen tegen volgende
jeugdraad
Navragen tegen volgende
jeugdraad
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Ruimte
VLD
Politiezone Schelde-Leie
Oudercomité De Kleine
Prins
Oudercomité Boomhut
Oudercomité VBS
Zetelen automatisch

- Wouter De
Maesenaire
- Dirk De Dapper
- Werner Vlaeminck
- Mario Thienpont

Navragen tegen volgende
jeugdraad
Navragen tegen volgende
jeugdraad
- Werner Vlaeminck
- Mario Thienpont

-/
-/
- Ann Vandenbussche
- Ann Vandenbussche
Schepen van jeugd en jeugdconsulent

Verder werden volgende personen unaniem verkozen als gecoöpteerd lid van de jeugdraad 20112013: Pascal Ysebaert, Sandra De Moor en Bart Van der Beken: stemming unaniem met 15 stemmen
voor.
C) Uittreding en verkiezing nieuw bestuur
Ook het bestuur van de jeugdraad werd ontbonden. Voor het nieuwe bestuur stelden volgende
personen zich kandidaat: Sandra De Moor, Matthias Boeraeve, Dieter De Vos en Bart Van der Beken.
Ze werden alle vier unaniem verkozen door de leden van de jeugdraad met 15 stemmen voor. Ze
besloten om de rollen als volgt te verdelen:
• Voorzitter:
Dieter De Vos
• Onder-voorzitter:
Sandra De Moor
• Secretatis:
Bart Van der Beken
• Penningmeester
Matthias Boerave
Het bestuur ziet het helemaal zitten en wil er voor gaan. Men wil volgende zaken meegeven:
- als er problemen zijn die op de jeugdraad besproken kunnen worden, geef ze gerust door vb.
probleem van vandalisme OCMW De Pinte
- Het bestuur hoopt ook dat bij volgende activiteiten van de jeugdraad en jeugddienst er vanuit
gans de jeugdraad medewerking komt.

4. Nieuwe afgevaardigden voor de adviesraden
Om het belang van kinderen en jeugd in alle sectoren van de gemeente te vertegenwoordigen, hebben we
in een aantal adviesorganen vertegenwoordiging zitten van de jeugdraad. Die vertegenwoordigers
rapporteren over de vergaderingen op de jeugdraad. Je hoeft niet in het bestuur te zitten om erin te
zitten alle leden van de jeugdraad mogen er in zetelen.
a. Gecoro: Gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening. De voornaamste taak van de Gecoro ligt
bij de structuurplannen en uitvoeringsplannen op het niveau van de gemeente De Pinte. Wanneer
er nieuwe verkavelingen in de gemeente komt. Vb. Moerkensheide. 8 à 10 keer per jaar.
Nieuwe vertegenwoordigers:
- Matthias Boeraeve
- Dieter De Vos
b. Besoc: Beheersorgaan socioculturele infrastructuur. Het beheersorgaan staat in voor het
beheer van de gemeentelijke socioculturele infrastructuur en geeft er advies over. 3 à 4 keer
per jaar.
Nieuwe vertegenwoordiger:
- Dieter De Vos
c. Mina-Raad: Milieu- en natuurraad. De MINA-raad geeft advies over aangelegenheden inzake
milieu en duurzaamheid op vraag van het schepencollege of uit eigen initiatief. De raad neemt
ook deel aan acties in samenwerking met het gemeentebestuur (o.a. zwerfvuilactie,
boompjesactie, enz.). Vergadering elke maand (uitgezonderd in juli en augustus)
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Nieuwe vertegenwoordiger:
Matthias Boeraeve
Jeugdhuis: Algemene vergadering van het jeugdhuis, 3 à 4 keer per jaar.
Nieuwe vertegenwoordiger:
- Dieter De Vos
Adviesraad voor veiligheid en verkeer: De adviesraad voor veiligheid en verkeer is het orgaan
dat adviezen uitbrengt in verband met de veiligheid en de verkeersleefbaarheid binnen de
gemeente. 10 keer per jaar.
Nieuwe vertegenwoordigers:
- Bart Van der Beken
- Dieter De Vos
GRC: Gemeentelijke raad voor cultuurbeleid. De cultuurraad geeft advies over aangelegenheden
inzake cultuur op vraag van het schepencollege. 2 keer per jaar.
Nieuwe vertegenwoordiger:
- Dieter De Vos
- Ann Vandenbussche
Sportraad: De sportraad fungeert als spreekbuis voor de Pintse sport(ers)(verenigingen) naar
het gemeentebestuur toe en geeft, op vraag van het college of uit vrije wil, adviezen aan het
gemeentebestuur in verband met onderwerpen die te maken hebben met het gemeentelijke
sportbeleid. 1 à 2 keer per jaar.
Nieuwe vertegenwoordiger:
- Dieter De Vos
Beheersorgaan gemeentelijke openbare bibliotheek: het beheersorgaan geeft adviezen inzake
het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek van De Pinte.
Nieuwe vertegenwoordiger:
- Klaas Temmerman
LOKO: Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning. De Pinte heeft, zoals de
meeste Vlaamse steden, een Lokaal Overleg Kinderopvang, ook LOK genoemd, in De Pinte is dit
ook het Lokaal Overleg opvoedingsondersteuning. Deze adviesraad geeft advies aan het
gemeentebestuur in verband met kinderopvang. 2 à 3 keer per jaar.
Nieuwe vertegenwoordiger:
- Dieter De Vos
- Ann Vandenbussche
VCA Speelplein Amigos: Vaste Commissie van Advies Speelplein Amigos. Overlegorgaan tussen
ouders, monitoren, gemeentebestuur. 4 keer per jaar.
Nieuwe vertegenwoordiger:
- Dieter De Vos

5. Advies – Bestemming lokaal ‘De Speelark’
Binnenkort start het gemeentebestuur met de bouw van een nieuwe kinderopvang in de Bommelstraat.
Door de verhuis van de kinderopvang van het lokaal “De Speelark” naar de nieuwe gebouwen in de
Bommelstraat, komen de huidige lokalen van de Speelark vrij te staan. Jong cd&v doet het voorstel om
het lokaal om te bouwen tot repetitieruimte.
De jeugdraad vindt dit een goede bestemming voor deze ruimte en is er van overtuigd dat dit heel wat
muziekgroepjes gelukkig zal maken. In het jeugdbeleidsplan 2011-2013 deel jeugdbeleid is de prioriteit
jeugdcultuur en willen we onder andere jonge amateur-kunstenaars ondersteunen. Repetitieruimtes zou
hier mooi in passen. De jeugdraad gaf dus een positief advies met stemming unaniem voor met 15
stemmen voor.
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6. Activiteiten
a.
Evaluatie Carnavalsweekend 25-26-27 februari 2011
• Dropping
o Slecht 19 aanwezigen van de 34 ingeschrevenen
o Het bestuur heeft heel veel tijd gestoken in de organisatie van de dropping en vindt het
dan ook heel jammer dat er zo een lage opkomst was.
o Het was heel moeilijk om medewerkers te vinden voor deze activiteit, hierdoor waren we
genoodzaakt bepaalde elementen te schrappen uit de dropping o.a. guerilliadropping
o De leden van de jeugdraad vinden een dropping nog steeds een toffe activiteit voor deze
leeftijdscategorie (12-16 jaar)
o De aanwezige jongeren hadden een toffe avond.
o Op de dag zelf waren er geen noemenswaardige problemen. Iedereen was op tijd terug in
de Veldblomme
•

Combi II
o Mooie opkomst +/- 170 personen
o Veel positiever reacties
o Leuke combinatie van bandjes en dj’s
o Het was ook op deze activiteit heel moeilijk om medewerkers te vinden, externen zijn
komen helpen, dit kan niet de bedoeling zijn als het een activiteit is van de jeugdraad.

•

Meespeeltheater
o Mooie opkomst: 74 kinderen
o Tine Hofman van Kip van Troje stond normaal gezien geprogrammeerd, maar ze kon door
ziekte niet aanwezig zijn en werd vervangen door Mijnheer Neus
o De kinderen en de begeleiders vonden dit meespeeltheater minder goed dan vorig jaar

•

Algemeen
o Het was een geslaagd maar heel zwaar carnavalsweekend
o Voor al de activiteiten was het moeilijk om begeleiders te vinden
o Als je organisaties kent die meespeeltheater organiseren geef ze gerust door aan de
jeugddienst of het bestuur.

b.
Buitenspeeldag – 6 april 2011
De jeugddienst en de sportdienst slaan opnieuw de handen in elkaar en organiseren op woensdag 6
april terug de buitenspeeldag. Er worden een heleboel activiteiten georganiseerd en hiervoor hebben
we een aantal mensen nodig. Als er mensen zijn, die kunnen helpen geef gerust een seintje aan de
jeugddienst. De medewerkerlijst wordt rondgedeeld op de vergadering.
C.
PRIORITEIT JONGERENCULTUUR:
WAK 2011:
- openingsfeest op vrijdag 22 april: met fototentoonstelling, optredens Rock Monsieur,…
- Voor het openingsfeest is er een receptie voor de vrijwilligers binnen de Gemeente De Pinte,
jullie worden hier binnenkort voor uitgenodigd.
- Op maandag 25 april is er een cultuurbeurs voor jongeren
- Op woensdag 27 april is er een theaterinitiatie voor kinderen van 6 – 8 jaar.
D.
Een ‘eerlijke’ mobiliteitsdag
Op zaterdag 14 mei organiseert de duurzaamheidsambtenaar een dag rond mobiliteit en eerlijke
handel en nodigt ook de jeugdverenigingen uit om deel te nemen aan deze dag met hun groepen. De
activiteiten gaan door van 13.30 tot 17.30 op het gemeenteplein.
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7. Info uit Adviesraden
Er was geen info uit de adviesraden
8. Varia en rondvraag
• Puntje ivm aanplakreglement: De laatste tijd circuleren er borden in het straatbeeld zonder
sticker van de gemeente De Pinte. De technische dienst haalt deze borden weg. Verenigingen van
buiten De Pinte mogen de zuilen gebruiken of kunnen 30 dagen vooraf een aanvraag vragen aan
het college van burgemeester en schepenen. Affichering langs de spoorweg en spandoek mag,
maar de spoorweg verhuurt dit door aan een reclamebureau die beslist welke spandoeken er
mogen hangen.
• Chiro De Pinte organiseert op zaterdag 2 april Starspi in jeugdhuis Impuls
• Chiro Van Zevergem organiseert op zaterdag 9 april een comedy-en streekbierenavond in het
OCP
• Op vrijdag 4 maart werd er in het jeugdhuis weer heel wat vandalisme gepleegd. De jeugdraad
vindt dat zulke zaken niet kunnen en doet dan ook een warme oproep aan alle betrokkenen om
hiermee te stoppen en als verantwoordelijken tonen dat dit niet kan, jongeren hierop wijzen. Als
jullie weten waar het brandblusapparaat is, geef een seintje aan het jeugdhuis of de
jeugddienst, zodanig dat dit hervult kan worden. Een volledig nieuw brandblusapparaat is
kostelijk.
• Chiro Zevergem wordt bedankt voor hun gastvrijheid!
9. Data
Data
Zaterdag 2 april
Woensdag 6 april
Zaterdag 9 april

Wat?
Starspi
BUITENSPEELDAG

Woensdag 27 april

Streekbieren en
Comedyavond
Vrijwilligersreceptie +
openingsfeest WAK
1ste cultuurbeurs voor
jongeren
Theaterinitiatie

Vrijdag 13 mei
Zaterdag 25 juni
Zaterdag 8 oktober

Isle of Rhythm
Afsluitende BBQ
Kluiffuif

Vrijdag 22 april
Maandag 25 april

Door wie
Apsi’s De Pinte
Jeugddienst en
Sportdienst
Chiro Zevergem

Waar?
Jeugdhuis Impuls
Scheldevelde

Cultuurdienst en dienst
Vrije Tijd
Jeugddienst en
cultuurdienst
Jeugddienst en
cultuurdienst
FOS De Havik
FOS De Havik
Chiro De Pinte

OCP

OCP

OCP
OCP
OCP
OCP

10. Datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal doorgaan op dinsdag 3 mei in de lokalen van Fos De Havik.
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Aanwezigheidlijst AV
jeugdraad op 24/03/2011
Naam
Klaas Temmerman
Mathieu Pieters
Veerle
Vanrysselberghe
James De Jonghe
Erika Delporte
Isabelle De Colvenaer
Ine De Vos
Maud d'Huyvetter
Jordy Bracke
Benoit Decockere
Matthias Boeraeve
Dieter De Vos
Maarten Boeraeve

Vereniging

x
x
x

Chiro Zevergem
Crefi De Radijs
Crefi De Radijs
FOS De Havik

x

FOS De Havik
FOS DE Havik
Jokri
Jokri
Speelpleinwerking Amigos
Speelpleinwerking Amigos
Scouts & Gidsen De Pinte

Jasper Termont

Scouts & Gidsen De Pinte
Jeugdhuis Impuls
Jeugdhuis Impuls
Jasper Vandenbossche Jong CD&V
Maarten Van Hoecke
Jong CD&V
Marian De Bie
CD&V
Wouter De Maesenaire Ruimte
Dirk De Dapper
VLD
Pascal Ysebaert
Sandra De Moor
Bart Van der Beken
Mario Thienpont
Ann Vandenbussche
Werner Vlaeminck
Sharon Delabie
Lieve Van Lancker

Aanwezig Volmacht Verontschuldigd

Chrio St-Agnes
Chrio St-Agnes
Chiro Zevergem

Gecoöpteerd
Gecoöpteerd
Gecoöpteerd
Oudercomité De Kleine
Prins
Oudercomité VBS
Politiezone Schelde- Leie
Jeugdconsulent
Schepen van Jeugd

x
x
Jordy
Bracke

x
x

x
x
x
Jasper
Termont

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
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