Verslag Algemene vergadering 03 mei 2011
1. Goedkeuren verslag Algemene Vergadering (24 maart 2011)
Opvolging vorig verslag:
- Het college heeft het advies van de herbestemming van de Speelark goed ontvangen. Het college
zal eerst alle adviezen van de verschillende adviesraden bundelen en zal dan een standpunt
innemen.
- Nieuwe afgevaardigden voor de adviesraden:
o Gecoro: de leden van Gecoro worden gekozen voor de ganse legislatuur van 6 jaar, dus
voor de jeugdraad blijft dit Maarten Van Hoecke
o Beheersorgaan Gemeentelijke Openbare Bib: De leden staan vast tot in 2012, dus niet
mogelijk om vertegenwoordiger van de jeugdraad in te zetelen, want er zit nu nog
niemand in.
Het verslag van de vorige AV van 24 maart 2011 wordt bijgevolg goedgekeurd.

2. Nieuws en mededelingen
Provincie Oost-Vlaanderen:
- Inschrijvingen open voor de provinciale muziekwedstrijd Oost.best! Dit werd ook al kort
vermeld op de vorige AV.Inschrijven kan je doen via de site http://vi.be daar maak je een
bandprofiel aan (demo, tracks, contactgegevens, bio, aantal leden, genre, thuisbasis,…) En
vervolgens schrijf je je in via de concoursmodule. Daarna wordt er door een jury 36 bands
geselecteerd. In september/oktober 2011 starten de preselecties, gevolgd door halve finales in
november. De finale vindt plaats op 4 december. Prijzen! Er wordt 3000 euro cash aan
prijzengeld verdeeld over de winnaars, bovenop tal van andere prijzen… Alle finalisten worden
opgenomen in het 100% Puur pakket en krijgen daardoor heel wat speelkansen. Voor alle nuttige
informatie oostbest.be
- Gehoorschade infoavonden: De provincie organiseert 4 infoavonden rond gehoorschade. De
jeugddienst gaat naar de infoavond op donderdag 9 juni naar Dendermonde.
De andere data zijn:
- donderdag 19 mei om 19.30 in Gent
- maandag 23 mei om 19.30 in Aalter
- donderdag 9 juni om 19.30 in Dendermonde
- Maandag 20 juni om 19.30 in Oudenaarde
Meer info www.eenenaloor.be.
De jeugdconsulent en de duurzaamheidambtenaar zijn aan het kijken om in het najaar ook zo’n
infoavond te organiseren in De Pinte. Meer info krijg je hierover later.
Jeugdlokalen.be in een nieuw kleedje!
De website is vernieuwd. Je vindt nu nog vlotter informatie over het bouwen en verbouwen van
jeugdlokalen, beheer en onderhoud van jeugdlokalen, regelgeving, praktijkvoorbeelden, nuttige tips,….

1

Jeugdlokalen.be helpt jeugdverenigingen, eigenaars van jeugdlokalen, gemeentebesturen,… bij het
realiseren van een veilig onderdak voor elke jeugdvereniging, aangepast aan de behoeften van kinderen
en jongeren. Deze website zit in een nieuw kleedje, met een nieuwe structuur en enkele nieuwigheden. In
de komende weken zal er nog stevige veranderingen gebeuren aan de website, dus bezoek hem
regelmatig!
Eén van de belangrijke nieuwigheden zijn de praktijkvoorbeelden. Men wil bouwers en verbouwers van
jeugdlokalen aanzetten tot uitwisseling. Men weet dat er fantastische en inspirerende grote of kleine
jeugdlokalenprojecten bestaan, verspreid over heel Vlaanderen en over verschillende jeugdorganisaties

Samenaankoop brandveiligheidsmateriaal
Hoog tijd om je jeugdlokaal perfect brandveilig te maken!
Vanuit Steunpunt jeugd organiseert men een samenaankoop. Met deze
samenaankoop wil men jullie helpen om kwalitatief brandveiligheidmateriaal
aan te kopen tegen een betaalbare prijs. Men verkent de markt voor jullie,
laat het aangeboden materiaal screenen door technische experts, zorgen voor juridische sluitende
onderhoudscontracten, zoeken naar een scherpe prijs-kwaliteitverhouding en zoeken naar een firma die
zo veel mogelijk op maat van het jeugdwerk kan werken.
Tegen ten laatste 30 april diende het voorinschrijvingsfromulier ingevuld te worden.
De jeugdconsulent had contact met steunpunt jeugd en je kan ook nog materiaal bestellen indien je geen
voorinschrijvingsformulier invulde. Vanaf 1 mei 2011 vind je de exacte prijzen, de technische informatie
van de producten, de bestelformulieren, de onderhoudscontracten en nog veel meer informatie op
www.jeugdlokalen.be/samenaankoop. Vanaf deze datum kan je je definitieve bestelling plaatsen. Deze is
wel bindend. Meer info volgt. Vanaf 1 juli 2011 kunnen de leveringen van het materiaal van start gaan.

3. Aanvraag subsidies Brandveiligheid - ADVIES
Er zijn 4 aanvragen binnengekomen:
Vereniging
Hoeveel aangevraagd?
Chiro De Pinte
€ 5.342
Scouts en Gidsen
€ 2.857
Chiro Zevergem
€ 2879,80
FOS De Havik
€ 1.518,43

Maximum mogelijk
€ 2.456,47
€ 2.456,47
€ 2.456,47
€ 2.456,47

Tekort of over
€ 2.885,53 TEKORT
€ 400,53 TEKORT
€ 423,33 TEKORT
€ 938,04 OVER

FOS De Havik vraagt minder aan dan het maximum toegestane bedrag waardoor er €938,04 euro over
is.
Het voorstel van de jeugdraad is zoals in 2010 dit overige bedrag te verdelen onder de drie andere
verenigingen. Deze krijgen dan € 312,68 meer dan maximum kan.
Dan ziet de verdeling er als volgt uit:
Chiro De Pinte
€ 2.769,15
Scouts en Gidsen De Pinte
€ 2.769,15
Chiro Zevergem
€ 2.769,15
FOS De Havik
€ 1.518,43
TOTAAL
€ 9.824,88
Het voorstel voor deze verdeling wordt unaniem met 13 stemmen voor akkoord gestemd.

4. Verantwoordingsnota 2010-ADVIES
We overlopen kort de verantwoordingsnota. De verantwoordingsnota is een jaarlijks document waarin de
geplande doelstellingen van het voorbije jaar overlopen worden die in het beleidsplan (driejaarlijks
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document waarin de acties voor de komende drie jaar worden gepland) opgenomen werden. Hierin staan
zowel de gerealiseerde doelstellingen als de doelstellingen die niet werden gerealiseerd met hun
motivatie. Daarbij zit ook het financieel overzicht en eventuele wijzigingen aan de uitvoering van het
beleidsplan. De jeugddienst zal de niet (volledig) gerealiseerde acties van 2010 trachten uit te voeren in
2011 of indien voorzien in het jeugdbeleidsplan 2011-2013 in 2012 of 2013:
- Het uitwerken van een gezamenlijk vrijwilligersbeleid samen met de cultuurdienst en de
sportdienst;
- Het verder uitwerken van een fuifbeleid en ondersteuningsmaatregelingen voor fuiforganisatoren
(bv. fuifbrochure, het organiseren van een fuifoverleg/werkgroep fuiven, …);
- Het installeren van bespeelbare kunst in het kasteelpark Viteux (2011 of 2012);
- Subsidiereglement duurzaamheid van jeugdlokalen. In het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 is dit
voorzien in 2012.
Voor 2011-2013 is de prioriteit jeugdcultuur, wij voorzien voor 2011 de volgende acties:
- jeugdculturen detecteren
- podium- en/of expositiekansen bieden
- initiatieven nemen om jeugdige amateur-kunstenaars te ondersteunen en te promoten
- het organiseren van toneel voor scholen met randactiviteit voor eerste theaterbezoek
- organiseren van een cultuurbeurs
- samenwerking met de Bibliotheek
- spelenkoffer aanleggen met folklore spelen om uit te lenen
De subsidies van de prioriteit jeugdwerkinfrastructuur zullen in 2011 volledig gebruikt worden om de
Pintse jeugdlokalen brandveiliger te maken. Indien er geld over is (vb. indien niet alles wordt
aangevraagd), wordt dit gebruikt om vormingen te organiseren en intense begeleiding voor de
jeugdwerkers in de aanpak van brandveiligheid te voorzien.
De verantwoordingsnota wordt unaniem met 13 stemmen positief geadviseerd.

5. Activiteiten
a.
Buitenspeeldag – 6 april 2011 - Evaluatie
Er waren 210 kinderen, het was een leuke namiddag, het zonnetje was van de partij en AVS kwam
het gebeuren filmen. Er zijn wel meer activiteiten nodig om de kinderen gans de namiddag bezig te
houden, nu hebben we vooraf een aantal activiteiten moeten schrappen omdat we te weinig
medewerkers hadden. De buitenspeeldag gaat altijd door de woensdag voor de paasvakantie. Naar
volgend jaar toe willen we dit zeker ook organiseren mits we voldoende mensen vinden die een
handje willen toesteken. Vandaar de vraag of de jeugdverenigingen dit zien zitten om hier aan mee
te helpen?
Opmerking: het is moeilijk om steeds leiding te motiveren deel te nemen aan extra activiteiten
buiten de vereniging. Dit doordat sommige verenigingen kampen met leidingtekort en er veel
activiteiten naast de vereniging georganiseerd worden. Nog even meedelen dat activiteiten die door
de jeugddienst ook meetellen voor participatiegedeelte aan de subsidieberekening en dat de oudste
leden gerust ook mogen meehelpen ter voorbereiding om in de leiding te stappen.
b.
Evaluatie vorming: Workshop EHBO
De basiscursus EHBO is afgerond er waren 12 cursisten en zij zijn alle 12 geslaagd. Er zal een
plechtige uitreiking zijn van de diploma’s op dinsdag 31 mei om 19.30 in de raadzaal, een uitnodiging
volgt! Proficiat aan de geslaagden!
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c.
Roefel 2011
Op zaterdag 25 juni organiseert de jeugddienst terug een Roefeldag. Hiervoor zijn we nog op zoek
naar 2 zaken:
- Mensen met interessante hobby’s, beroepen,…. die kinderen op bezoek willen laten komen om met
hun hobby of beroep kennis te maken op zaterdag 25 juni.
- Mensen die een groepje willen begeleiden op de roefeldag zelf.
Als je wil helpen, kan je dit aan de jeugddienst doorgeven.
d.
SPEELSTRAAT 4 september 2011.
We zijn toe aan het negende jaar speelstraat. Dit succesvol initiatief kan mede tot stand komen met
de hulp van de verenigingen. We proberen telkens zaken te verbeteren, nieuwe dingen te proberen.
Dus als je ideeën hebt, mag je dit gerust doorgeven. Het bestuur heeft al kort samen gezeten om
een aantal zaken te bekijken, aan te passen. Voornamelijk budgettaire zaken daar de Speelstraat
een dure zaak is en het succes deels afhangt van het weer.
Het voorstel is om volgende aanpassingen te doen:
1. Eten medewerkers: geen broodjes meer, maar spaghetti in de plaats. Als tussendoortje in de
namiddag: geen eclairs meer, maar bijvoorbeeld suikerwafels.
2. Sponsorboekje: we willen overgaan naar een ander systeem, meer uitleg volgt nog.
3. Reclame: vorig jaar werd er reclame voor bepaalde initiatieven gemaakt. Dit jaar zal er strenger op
toegezien worden zodoende alle verenigingen zich houden aan dezelfde regels. (geen reclame, geen
flyers, spandoeken of uniformen in de Speelstraat)
4. Clown: daar de clown jaarlijks dezelfde show opvoert, willen we het dit jaar eens zonder clown
doen.
Verder zal er ook extra aandacht besteed worden aan de veiligheid.
We zijn ook nog op zoek naar nieuwe activiteiten, als er voorstellen zijn mail ze gerust door naar het
bestuur of de jeugddienst.
e.
Een ‘eerlijke’ mobiliteitsdag – 14 mei 2011
Op zaterdag 14 mei organiseert de duurzaamheidambtenaar een dag rond mobiliteit en eerlijke
handel. Het gemeenteplein wordt omgetoverd in een fietsplein met de nodige aandacht voor eerlijke
handel.
Programma 14 mei 2011
Tussen 13.30 en 17.30 uur is iedereen welkom voor volgende activiteiten:
- fietscontrole: laat uw fiets nazien door de politie, zodat je opnieuw veilig de weg op kunt
- fietsparcours voor kinderen
- rijden op gekke fietsen
- infostand GROS en FAIRTRADE
- 14 uur: Officiële opening openbare fietspomp
- optreden Trashbeatz: muzikaal spektakel met gemaskerde wezens die de gekste dingen uit hun
vuilbak toveren
- gratis gadget voor alle aanwezigen
Op de jeugdraad worden er flyertjes uitgedeeld om reclame te maken. De jeugdverenigingen worden
ook vriendelijke uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag met hun leden.
Opmerking: fietscontrole misschien beter aan het station ipv het gemeenteplein.
6. Info uit Adviesraden
Geen info
7. Varia en rondvraag
• Kaarten Isle of Rhythm te koop via Facebook. Het is een Love Edition dit jaar met kadootjes
voor de eerste fuifgangers.
• In de vijver van domein Scheldevelde liggen dode vissen en hangt een onaangename geur. Dit
moet doorgegeven worden aan de betrokken diensten.
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•

•

•

•

•

De week van de amateurkunsten met de start van de fototentoonstelling in het kader van het
“Europees jaar van de vrijwilliger”. Niet zo geslaagd, men zegt “veel tamtam rond weinig acties”.
Het resultaat vonden enkelen teleurstellend, de foto was niet altijd even kwalitatief en soms om
minder goede momenten genomen zodat niet iedereen van een groep erop stond en de foto
eigenlijk geen actie van de vereniging weergaf. De communicatie met fotoclub De Spiegel verliep
niet altijd vlot.
Aan de sportwegel staat op het naambord nog steeds VVKSM vermeld, daar de scouts en gidsen
nu aan Moerkensheide hun lokaal hebben en dus geen aan de sportwegel. Eens navragen dit aan
te passen.
Ter mededeling dat in elke adviesraad één derde vrouwen moet zetelen om correct in orde te
zijn. Daarom vraagt men hiermee rekening te houden gezien vele adviesraden niet altijd dit
aantal kunnen aantonen zoals de verkeersraad bijvoorbeeld.
De verbintenis met de huidige concessionaris van de cafetaria in het OCP werd verlengd. Zij
hebben gekozen om met dezelfde brouwer verder te werken. De verenigingen vinden dat de prijs
voor drank en dergelijke overeenkomsten bij het geven van een fuif in het OCP (verplicht bij De
Foyer te bestellen) niet altijd ten goede komt door de hoge prijzen. Dit kan eventueel besproken
worden in overleg met de concessiehouder.
Het Jeugdhuis: indien men een initiatief in het Jeugdhuis wil organiseren, bedraagt de huurprijs
150 euro en moet één derde van de winst op dranken worden afgestaan. Deze zware kost staat
niet altijd overeen met de werkelijke toestand. Soms moeten nog extra kosten gemaakt worden
aan geluid en licht waardoor winst maken moeilijk word. Er werden al investeringen gedaan
betreffende licht en geluid in het Jeugdhuis. Verder moet er vermeld worden dat als men met
externe apparatuur werkt dit problemen kan geven inzake de brandveiligheid.

8. Data
Data
Vrijdag 13 mei 2011
Zaterdag 25 juni 2011
29-30-31 juli 2011
Zaterdag 8 oktober
2011
25 februari 2012

Wat?
Isle of Rhythm
Afsluitende BBQ
60-uren
Kluiffuif

Door wie
FOS De Havik
FOS De Havik
Jeugdhuis Impuls
Chiro De Pinte

Waar?

Jeugdhuis Impuls
OCP

Pioniersfuif

Scouts en gidsen

OCP

OCP

9. Datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal doorgaan op dinsdag 28 juni 2011 om 20.00 en zal doorgaan in de lokalen
van Scout en gidsen.
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Aanwezigheidlijst AV
jeugdraad op 3/05/2011
Naam
Klaas Temmerman
Matthieu Pieters
Laure Van Meenen
Veerle
Vanrysselberghe
James De Jonghe
Wim Verhoeven
Erika Delporte
Isabelle De Colvenaer
Ine De Vos
Maud d'Huyvetter
Frederik Depypere
Bracke Jordy
Benoit Decockere
Matthias Boeraeve
Dieter De Vos

Vereniging
Chrio St-Agnes
Chrio St-Agnes
Chiro St-Agnes
Chiro Zevergem

Chiro Zevergem
Chiro Zevergem
Crefi De Radijs
Crefi De Radijs
FOS De Havik
FOS De Havik
FOS De Havik
FOS De Havik
Jokri
Jokri
Speelpleinwerking Amigos
Speelpleinwerking Amigos
Maarten Boeraeve
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

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

Aanwezig Volmacht Verontschuldigd
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
Via Dieter

X

X
X
X
X
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