JEUGDRAAD De Pinte - Zevergem
Polderbos 20
9840 De Pinte
09 280 98 51
jeugddienst@depinte.be

VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING@Scouts en Gidsen De Pinte-Zevergem

Dinsdag 14 oktober 2014
Aanwezig:

Dries Minnaert (Chiro Sint-Agnès), Marlies Dhondt (Chiro Sint-Agnès),Griet Mihl (Crefi), Arnout
Laureys (FOS De Havik), Petra Peleman (FOS De Havik), Matthias Boeraeve (Jokri), Rob
Hofman (SPPL Amigos), Linde Van Landuyt (Scouts en Gidsen), Gilles Coetsier (Scouts en
Gidsen), Pieter-Jan Messiaen (JH Impuls), Lisa Van Haute (JH Impuls), Jona Suys (JH Impuls),
Brecht Leeman, Arnaud Vanhamme, Jordy Bracke, Wim Vanbiervliet (Schepen van Jeugd) en
Sharon Delabie (Jeugdconsulent)

Verontschuldiging MET volmacht:

Bieke Vannerem geeft volmacht aan Marlies Dhondt

Verontschuldigd:

Marion Goeteyn (Crefi), Sandra De Moor, Mario Thienpont

Afwezig:

John Van Hoorebeke (OC GBS), David Lenaerts (OC VBS)

1.
-

-

-

2.

Goedkeuren en opvolgen verslag vorige vergadering (19 augustus 2014)
Meer van Zonder: GOTCHA!Preventcha! In het LOD van dinsdag 9 september 2014 werd voorgesteld om
GOTCHA!Preventcha te doen in De Pinte. Dit is een Gotcha spel tussen de verenigingen, leeftijd wellicht 16+. Er
zal reglement opgesteld worden door Drugpunt. Naast het Gotcha verhaal is er ook Preventcha en hier gaat het
erom om met de jeugdbeweging stil te staan rond preventie (bijvoorbeeld: een actie rond Meer van Zonder,
Drugsbeleid in de jeugdbeweging, EHBO aanvullen,….). Welke verenigingen zouden willen meedoen aan deze
Gotcha/Preventcha? De mensen in de jeugdraad zeggen GO we gaan ervoor!
Eventjes herhalen dat jullie steeds welkom zijn op het LokaalOverlegDrugpunt om mee te denken over wat er in
De Pinte kan gebeuren. Indien jullie interesse hebben, geef dit gerust door aan de jeugddienst, dan zorgt de
jeugddienst dat je de uitnodiging krijgt.
Als jullie voor een activiteit affiches nodig hebben voor Meer van Zonder, kan je er altijd vragen aan de
jeugddienst. Meer info www.meervanzonder.be
Drugpunt zal de drinkwaterfontein nog in 2014 aankopen. Jullie kunnen deze dan reserveren en huren bij
Drugpunt.
Nieuws en mededelingen

a) Bezoek Logo Gezond+ - toelichting door Lore Declercq van Logo Gezond+
Vanuit Logo Gezond+ wil men in 2015 een campagne uitrollen over geestelijke gezondheid. Hierbij zoeken ze de
medewerking van de lokale besturen om een breed draagvlak te creëren. De jeugdraad leek hen een goede manier om te
brainstormen op welke manier een dergelijke campagne tot bij de jeugd van De Pinte kan geraken. Ze hebben zelf een
aanbod en wat ideeën maar willen bij de jeugdraad peilen naar hun interesse om mee te werken.
Logo Gezond+ zetten campagnes op zodat mensen gezonder leven. Ze willen een nieuwe campagne opstarten rond
geestelijke gezondheid. De doelgroep is: iedereen die soms een dip heeft. Belang van sociale en emotionele
vaardigheden te trainen bij jongeren. Hier speelt de jeugdverenigingen ook een belangrijke rol om dit te leren en te
trainen.
De campagne www.fitinjehoofd.be voor iedereen die soms een dip heeft. De campagne NokNok is vooral gericht naar
jongeren www.noknok.be Belangrijk dat de website www.noknok.be bekend gemaakt wordt.
Vanuit Logo Gezond+ wil men in de verschillende gemeenten publiektrekkers organiseren:
Optreden
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Tentoonstelling
Filmvoorstelling
Lezing & workshops (ook voor jeugdverenigingen)
Hoe zal dit kenbaar gemaakt worden? Via affiches, flyers en facebook.
Wat kunnen Jeugdverenigingen doen:
Activiteiten organiseren om sociale en emotionele vaardigheden te trainen bij jongeren.
o Er is een inspiratiegids voor jeugdverenigingen: zie: http://www.jeugdinfotheek.be/inspiratiegids-noknokvoor-lokale-besturen
o Er is ook een NokNok Vind ik leuk spelbox die je kan huren bij Logo Gezond + in Gent.
o Leiding uitnodigen om een workshop te volgen over een bepaald thema
b) Dag van de jeugdbeweging – Drugpunt trakteert
Drugpunt heeft festivalbandjes voorzien met Mijn jeugdbeweging= Mijn drug. Ze zijn beschikbaar in het OCP. Indien jullie
met jullie uniform naar het OCP komen, krijgen jullie zo’n bandje van Drugpunt.
Vrijdag is het ‘Dag van de Jeugdbeweging’ Graag wil Drugpunt jullie feliciteren voor jullie inzet: want de beste en leukste
preventie is die van vriend- en kameraadschap. Daarom trakteren ze…met festivalbandjes. De festivalbandjes ‘mijn
jeugdbeweging is mijn drug’ zijn te verkrijgen in het OCP en beschikbaar zolang de voorraad strekt.
c) Opstart Kindergemeenteraad De Pinte-Zevergem
Het idee is er vanuit het bestuur om een kindergemeenteraad op te richten om de kinderen van de lagere school meer
inspraak te geven. De 6-12 jarigen zijn niet vertegenwoordigd in de jeugdraad, vandaar de opstart van een
kindergemeenteraad. We hebben hiervoor al paar keer samen gezeten met de directies van de scholen binnen De Pinte.
Omdat het eerst de bedoeling was om de kandidaturen via de scholen te laten doen. Maar de scholen willen dit los zien
van het schoolgebeuren, want ze hebben al een leerlingenraad. Daarom het idee om het ruimer te zien en ook de
informatie rond de kindergemeenteraad verspreiden via de jeugdverenigingen. Bedoeling is dat jullie leiding van de
kinderen van het 5de en 6de leerjaar hun leden warm maakt om zich kandidaat te stellen.
Als alle kandidaturen binnen zijn, zal er een stemming plaatsvinden op de website van De Pinte. De kindergemeenteraad
zal uit maximum 16 kinderen bestaan. Jullie zullen hier binnenkort mail verkeer over krijgen.
d) Subsidie duurzaamheid
Vroeger hadden we de subsidie brandveilige jeugdlokalen naar aanleiding van de prioriteit jeugd brandveilige
jeugdlokalen in het jeugdbeleidsplan 2011-2013. In het meerjarenplan is deze subsidie brandveiligheid weggevallen, maar
wordt er voorzien in een subsidie duurzaamheid. Bedoeling dat dit reglement in voege gaat vanaf 1 januari 2015.
Belangrijke punten:
Voor alle erkende verenigingen werkzaam in De Pinte met een eigen lokaal
De projecten moeten een duidelijke energiebesparende waarde hebben
Als jullie van plan zijn investeringen te doen aan jullie lokaal, hou hier dan zeker rekening mee en geef dit door aan jullie
vzw’s.
e) Indienen subsidies jeugdwerk De Pinte-Zevergem
De deadline voor het indienen van de subsidiedossiers is 30 oktober. Zorg zeker dat de dossiers voor die datum
afgegeven worden op de jeugddienst. Indien er nog vragen zijn ivm de aanvraag, spring gerust eens binnen op de
jeugddienst. De subsidies worden dan begin 2015 uitbetaald.
f) Uit-Databank: invoeren activiteiten
We merken dat de jeugdverenigingen hiervan nog niet echt gebruik maken. Het is belangrijk dat jullie jullie activiteiten
voor het grote publiek ingeven in de Uitagenda. http://www.uitdatabank.be/2/Home/IndexTemp
Als je dit doet, verschijnt je activiteit automatisch op de website van de gemeente Uit in De Pinte en ook in de agenda van
de infokrant.
Velen gebruiken dit ook om te kijken wanneer er een activiteit is van andere verenigingen om er voor te zorgen dat er
geen activiteiten samen vallen. Reactie van de verenigingen kan zijn, kan de dienst Vrije tijd toch kan kijken of er andere
activiteiten plaatsvinden, maar wij hebben geen zicht op bijvoorbeeld activiteiten in de Begonia of scoutslokalen. Het is
dus in jullie eigen belang om jullie activiteiten zo vlug mogelijk te registeren….
Voor sportverenigingen geldt nog steeds de regel dat het om activiteiten moet gaan die de gewone wedstrijden
overstijgen. Dus enkel de topwedstrijden of derby’s.
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Iemand merkte op dat hij enkele activiteiten had ingegeven maar dat deze niet op de website van De Pinte verschenen.
Schepen Vanbiervliet zegt dat er dan een fout bij de inschrijving op de Uit-Databank moet gebeurd zijn, want normaal is er
een directe automatische link tussen de databank en de Pintse Uit-agenda.
g) Triplokaal – 8 december 2014 vanaf 18u30 – Woodrow Wilsonplein 2, Gent
Trip Lokaal biedt vorming aan jeugdraadsleden, vrijwillige en professionele jeugdwerkers en alle lui met goesting.
Iedereen is welkom. Met keuze uit een brede waaier aan vormingssessies zet Trip Lokaal je op weg een nog straffere
professional te worden.
Keuze uit verschillende sessies:
Netwerken en Communicatie (Verbeeck + UJVARI, networking-Coach):
Fuiven (De Ambrassade)
Rui(m)te troef! (De Ambrassade)
Sociaal innoveren (De Ambrassade)
Nieuwe tijden voor jeugdparticipatie (Karuur/VVJ)
Vrijwilligers coachen en evalueren (Mieke De Block, vrijwilligerswerkwerkt.be)
Naar een inclusief jeugdbeleid (Demos en oranje vzw)
Op stap met een straathoekwerker (straathoekwerk Gent en Uit De Marge vzw)
Moeilijk gaat ook (Groep Intro en VDS): focus op mogelijkheden die diversiteit biedt in je werking.
Avontuurlijke speelruimte: ruimte voor het scharrelkind! (Fris in ’t landschap)
Onderzoek jeugdraden (Karuur/VVJ)
18:30: ontvangst
19:00: welkomstwoordje
19:40 aanvang sessie
21:40 einde sessie + afsluitende receptie
Inschrijven op www.triplokaal.be
Geef gerust een seintje aan de jeugddienst als je gaat, altijd leuk om samen te gaan
3.

Adviezen:
a) Sociaal tarief
De gemeente is aan het kijken om vanaf 1 januari 2015 een sociaal tarief in te lassen voor de sportkampen en de
speelpleinwerking. De bedoeling is om 50% van het inschrijvingsgeld te voorzien als sociaal tarief. Wie heeft recht op
sociaal tarief: Mensen die een aanvraag ingediend hebben bij het Sociaal huis en het Sociaal huis kijkt geval per geval en
schrijft dan attest uit.
Er werd gevraagd om af te toetsen bij de verenigingen of ze dit zien zitten. Voor jeugd bestaan er reeds een subsidie
hiervoor: sociale tegemoetkoming. Deze kan gebruikt worden wanneer de jeugdvereniging tussenkomt in een deel van de
kosten van bepaalde leden, zoals de aankoop van het uniform, lidgeld, kampmateriaal, uitstappen en kampactiviteiten en
bedraagt maximaal 115 euro per persoon per jaar.
De verenigingen hebben niets tegen de invoering van een sociaal tarief/attest, aangezien ze zelf niet verplicht zullen
worden extra kosten of dergelijke te maken. Er wordt wel gevraagd hoe de huidige sociale tegemoetkoming en het sociaal
tarief verenigd zullen worden. Enkele verenigingen hadden ook wat opfrissing nodig over de sociale tegemoetkoming,
aangezien enkel de Scouts en Gidsen de enigste zijn die er nu gebruik van maken.
b) Gala van de vrijwilliger op vrijdag 19 december 2014 in de cultuurzaal van het OCP
Vroeger was het er het sportgala en de cultuurprijs. Vanaf 2014 willen we dit samen organiseren en ook jeugd erbij
betrekken. Voor de jeugdsector in De Pinte is dit dus nieuw.
Op vrijdag 19 december 2014 gaat het eerste gala van de vrijwilliger door in De Pinte. Er zijn een achttal categorieën:
Sportverdienste: het is de prijs voor de Pintenaar of de Pintse vereniging die op het gebied van sport in 2014 een
uitzonderlijke of speciale prestatie heeft geleverd.
Jeugdverdienste. Het is de prijs voor de persoon of de vereniging die door de jeugd in De Pinte en Zevergem in
2014 een uitzonderlijke of speciale prestatie heeft geleverd.
Cultuurverdienste: het is de prijs voor de Pintenaar of de Pintse vereniging die op cultureel vlak in 2014 een
uitzonderlijke of speciale prestatie heeft geleverd.
Activiteit van het jaar: Hier zijn er veel mogelijke invalshoeken: de meest vernieuwende, de meest succesvolle,
de meest waardevolle, de activiteit met meeste traditie,….
Kodakmoment van het jaar: in deze categorie wordt de meest originele foto bekroond die met De Pinte, een
Pintse vereniging of inwoner te maken heeft
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Anonieme duizendpoot: hier wordt iemand gevierd die door zijn/haar waardevolle inzet achter de schermen van
een Pintse vereniging/organisatie het verdient om eens op de voorgrond geplaatst te worden.
Ambassadeur van De Pinte. Dit is iemand die de gemeente De Pinte tijdens het afgelopen jaar op een speciale
manier heeft vertegenwoordigd of in de belangstelling heeft geplaatst.
Pechvogel van het jaar. Deze omschrijving kan ook heel ruim geïnterpreteerd worden. Het moet uiteraard om een
Pintenaar of Pintse vereniging gaan.

De cultuurverdienste, sportverdienste en jeugdverdienste moeten gekozen worden door respectievelijk de cultuurraad,
sportraad en jeugdraad. Werkwijze toekenning jeugdverdienste:
Voor de vergadering kunnen de leden nog extra kandidaten aanleveren
Alle voorgedragen kandidaten en de ingediende dossiers worden samengelegd en er wordt een lijst opgesteld
Daarna wordt elke kandidatuur toegelicht door het bestuurslid die de kandidatuur heeft voorgedragen
Nadat alle kandidaturen voorgesteld en verdedigd werden, wordt overgegaan tot de stemming. Indien het gaat
om een vereniging dient de leden van deze vereniging, dienen zij zich te onthouden bij de stemming alsook als
de kandidaat zelf in de jeugdraad zit.
Kandidaten voor jeugdverdienste:
Arnout Laureys: omwille van zijn engagement als FOS-eenheidsleider en jeugdhuisbestuurslid en zijn goede
zorgen tijdens de wateroverlast op het einde van het kamp in 2014.
Moniploeg Amigo’s: voor hun inzet week na week in de zomervakantie om elke dag opnieuw een fantastische
dag te bezorgen voor de kinderen.
Rudy Maelbrancke: Oprichter van Codordojo een nieuw initiatief gestart in september 2014 om kinderen van 7 tot
18 jaar warm te maken voor robotica, programmeren, techniek, enz.
Koen De Clercq: bezieler en oprichter van het schaakgebeuren op de Vrije Basisschool in De Pinte. Begonnen in
het schooljaar 2011-2012 en is ondertussen al serieus uitgegroeid.
De jeugdraad besloot om Arnout Laureys, de moniploeg en Koen De Clercq over te houden als genomineerden. Rudy
Maelbrancke valt dus weg als genomineerde. Het voornaamste argument dat daarvoor op de jeugdraad werd aangehaald,
was de korte duur van zijn activiteit in De Pinte.
De stemming voor de winnaar werd gesloten gehouden en de stembriefjes werden in de betrouwbare handen van de
jeugdconsulente toevertrouwd.
Voor de andere categorieën worden de genomineerden gekozen en om te stemmen wordt er met twee soorten stemming
gewerkt:
Stemming door het publiek via de website
Stemming door een jury: in die jury zitten telkens twee mensen van de adviesraden, dus ook twee mensen van
de jeugdraad. De juryzitting gaat door op 18 november om 20u. Wie wil in de jury zitten en kan die dag
aanwezig zijn? Arnaud Vanhamme en ?????
4.
-

-

-

Activiteiten:
a) Openluchtfilm + kinderfilm 6/09/2014 + Speelstraat 7/09/2014
Als werkgroep ons nog even verontschuldigen voor het misverstand ivm de spaghetti. Er was hierover wat
onduidelijkheid bij de werkgroep, waardoor dit ook verwarrend was voor de vrijwilligers.
Opmerkingen vanuit de vergadering: het aantal opmerkingen was beperkt, er werd gevraagd om volgend jaar
boxen te voorzien op het grasveld. Openluchtfilm was goed, er was veel volk, niet koud. Sommigen vonden het
wel beetje rare film, je moest volledig je aandacht erbij houden om mee te zijn. Als er suggesties zijn voor film
voor volgend jaar, mag je dit zeker melden aan de werkgroep. Enigste vereiste het mag geen commerciële film
zijn.
We zoeken een aantal nieuwe mensen voor in de Werkgroep speelstraat. Heb je nieuwe leuke ideeën of wil je
nadenken over hoe we de Speelstraat beter of anders kunnen organiseren. Vergezel ons dan in de werkgroep.
b) Sinterklaasactiviteit – 22 november 2014
Zoektocht naar Sint en pieten (10à15):
o Sint: Arnout Laureys vraagt het aan zijn peter. De FOS en Scouts en Gidsen hebben een sintpak.
o Pieten: alle jeugdverenigingen vragen het na en bezorgen ons de namen tegen 30 oktober. De Pieten
moeten aanwezig zijn tegen 14u, om zich klaar te maken.
o Hoeveel pietenpakken hebben we:
 3 van de scouts en gidsen
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 2 van Chiro Sint-Agnès
 ??? van de FOS
Om 15u sinterklaasshow als warming up door Blitz
Om 16u komt de Sint toe op het gemeenteplein op zijn paard met rondom de pieten
Voorstel om op de website een kleurplaat te zetten die de kindjes vooraf kunnen inkleuren en dan meebrengen
de dag zelf.
De straat tussen Dexia en Axa afzetten. De parking naast het grasveld ook parkeervrij maken voor die namiddag.

c) Workshop – Coachen en evalueren van vrijwilligers – dinsdag 2 december 2014 – 20u in OCP
Gegeven door Koen Vermeulen (2-jaar terug heeft hij al eens een opleiding gegeven in De Pinte.
‘Mensen gaan makkelijker shoppen in het vrijwilligerswerk. Moeten we hen dan nog coachen, laat staan evalueren? Zal dit
er niet toe leiden dat vrijwilligers weg lopen? In deze sessie staan we stil bij het belang van coaching en evaluatie van
vrijwilligers binnen uw organisatie. En indien we coachen en evalueren, dan is de wijze waarop dit wordt aangepakt van
cruciaal belang. Of hoe een goede coaching uw organisatie versterkt. Pintenaar Koen Vermeulen (vzw Vrijwilligerswerkt)
pakt dit thema op een boeiende en humoristische manier aan.’
Voor de Pintse verenigingen – inschrijvingen vooraf is verplicht – plaatsen zijn beperkt.
Vanuit de jeugdraad zouden graag volgende mensen inschrijven:
Jona Suys, Jordy Bracke, Rob Hofman, Linde Vanlanduyt, Lisa Van Haute, Brecht Leeman.
5. Opvolging adviesraden:
Geen opmerkingen of bedenkingen uit andere adviesraden.
6.

Varia

POSTKAARTACTIE: Jullie hebben wellicht ook al vernomen dat er een aantal besparingsmaatregelen zijn, ook voor
jeugd. Te meer omdat ook de middelen voor het opzetten van lokaal jeugdbeleid verminderen en in het gemeentefonds
verdwijnen. Overkoepelende jeugdorganisaties, ook de grote koepels van de jeugdverenigingen willen een postkaartactie
doen.
o
Voor het lokaal jeugdbeleid verandert er vanaf 2015:
 10% minder middelen voor jeugdbeleid naar de gemeentebesturen
 Geen decreet lokaal jeugdbeleid meer: de subsidies die Vlaanderen aan de gemeenten
verdeelt zijn niet langer geoormerkt voor lokaal jeugdbeleid, ze worden toegevoegd aan het
gemeentefonds en kunnen aan eender wat besteed worden.
 De ondersteuning van het lokaal jeugdbeleid vanuit de provincies wordt geschrapt, zowel
centen als personeel
 Een pak minder middelen voor de ondersteuning van jeugddiensten, schepenen en jeugdraden
Er wordt aan alle jeugdraden gevraagd om mee te doen aan deze actie en om de postkaarten te laten invullen en dan
terug te sturen.
De bedoeling is om zoveel mogelijke kinderen, jongeren en organisaties een kaartje laten schrijven aan de minister zodat
we met een ellenlange kaartjesketting naar de minister kunnen trekken op vrijdag 24 oktober.
We hebben de kaartjes hier bij ons? Wie wil er eentje invullen?
Jeugdwegel. De schepen kon ons nog wat extra informatie verschaffen over de voetbalterreinen aan de jeugdwegel. De
voetbalclub zit er nog iets langer dan voorzien doordat het gras nog te weinig gegroeid is en omdat er meer kinderen
voetballen door het WK. Als de voetbal weg is zal het voetbalterrein nog afgesloten blijven tot de sloop van alle gebouwen
gebeurd is, iets waarvoor de gemeente nog met de voetbal moet samen zitten en overeenkomen.
11 november: er zou nog eens moeten gecommuniceerd worden wanneer de verenigingen die deelnemen aan de
viering, aan het monument verwacht worden. Sharon vraagt na en geeft het door.
Gilles stelde ook dat hij ergens gehoord hat dat als je als vereniging in de cultuurraad zit, je recht hebt op een
vlaggenstok, maar dat klink niemand anders bekend in de oren. Dit klopt niet.
EHBO-cursus: De vraag kwam vanuit de vergadering of er in het voorjaar opnieuw een lange EHBO-cursus
georganiseerd zal worden. Het is ondertussen weer 2 jaar geleden. Sharon zal kijken wat de mogelijkheden zijn hiervoor
en proberen deze te organiseren van februari tot de paasvakantie.
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JEUGDHUIS Impuls. De leden van Jeugdhuis vragen aan de verenigingen of zij hun leiding en oudste leden nog eens
warm kunnen maken voor het Jeugdhuis. De ploeg die ze nu hebben is net iets te klein en ze zijn dus op zoek naar wat
nieuw bloed maar ook naar nieuwe ideeën voor activiteiten. Op 20 oktober is er een open vergadering waarop iedereen
welkom is.
Forfait bedrag voor fuiven. Het forfait bedrag voor fuiven werd bepaald op 275 euro. Je kan de cultuurzaal van het OCP
dan huren van vrijdag 14u tot zondag 12u.
7.

Data

Wanneer?

Wat?

Wie?

Waar?

Zaterdag 1 november 2014
Zaterdag 29 november 2014
7-8 en 14-15 november 2014

FOSNOIZE
DJ contest Pioniersfuif
Aan het einde van
Aspergetijd

FOS DE Havik
Scouts en Gidsen
Teater 2000

FOS LOKAAL
Baron
Cultuurzaal OCP

8.

de

Datum volgende vergadering

9 december 2014 om 20u in het jeugdhuis
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