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

VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING@bibliotheek De Pinte-Zevergem

Woensdag 11 februari
Aanwezig:

Korneel Van Landuyt (Chiro St. Agnes), Dries Minnaert (Chiro St. Agnes), Matthias Boeraeve
(Jokri), Linde Van Landuyt (Scouts en Gidsen), Lisa Van Haute (JH Impuls), Arnaud Van
Hamme (gecoöpteerd), Jordy Bracke (gecoöpteerd), David Lenaerts (Oudercomité VBS), Mario
Thienpont (Raadgevend lid), Sharon Delabie (Jeugddienst) en Wim Vanbiervliet (Schepen van
jeugd),
Verontschuldiging MET volmacht:
Gilles Coetsier (Scouts en Gidsen) geeft volmacht aan Linde Van Landuyt
Jona Suys (JH Impuls) geeft volmacht aan Lisa Van Haute
Verontschuldigd:
Griet Milh (Crefi), Arnout Laureys (FOS), Petra Peleman (FOS), Rob Hofman (SPPL Amigos),
Pieter-Jan Messiaen (JH Impuls), Sandra De Moor (gecoöpteerd),
Afwezig:
Marion Goeteyn (Crefi), John Van Hoorebeke (Oudercomité GBS)

1.

Goedkeuren en opvolgen verslag vorige vergadering (9 december 2014)
Opvolging advies maximumcapaciteit cultuurzaal OCP. Het gemeentebestuur is het aan het onderzoeken in
samenwerking met de brandweer welke aanpassingen er eventueel kunnen/moeten gebeuren om de
maximumcapaciteit te verruimen.
De schepen wist nog te vertellen dat we dit niet al te vroeg moeten verwachten. Tegen bv. de kluiffuif zal dit
vermoedelijk nog niet gerealiseerd zijn. Bovendien zal door de indeling van de zaal en de beperkte
vloeroppervlakte waarschijnlijk niet meer dan 150 extra personen in de zaal mogen.

2.

Nieuws en mededelingen
a) Opstart Kindergemeenteraad in De Pinte-Zevergem
Wie kan er in de kindergemeenteraad zetelen? Kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar en inwoner van De PinteZevergem. De eerste kindergemeenteraad bestaat uit 8 kindergemeenteraadsleden.
Op zaterdag 10 januari hadden we de eerste kindergemeenteraad in De Pinte-Zevergem. Lode De Witte uit
Zevergem is de Kinderburgemeester. Volgende Kindergemeenteraad gaat door op zaterdag 28 februari en zal
over speelruimte gaan. Daarna is er nog één kindergemeenteraad die zal doorgaan in april en zal gaan over
mobiliteit. Hierbij zullen we ook het Save Charter betrekken om dit mee te begeleiden en om deze bevindingen
ook mee te kunnen nemen bij de opmaak van het nieuw mobiliteitsplan.
Als de jeugdraad de kinderburgemeester eens wil uitnodigen of advies aan de kindergemeenteraad vragen over
een bepaald punt, is dit zeker mogelijk.
b) Reglement rond duurzame lokalen
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2014: het subsidiereglement voor verenigingen:
ondersteuning van projecten rond duurzaam bouwen. Het reglement en aanvraagformulier werden verstuurd
naar de jeugdverenigingen en naar de vzw’s. De principiële aanvraag moet gebeuren voor 1 april 2015.
Als er jeugdverenigingen zijn met vragen of bedenkingen over dit reglement, kunnen ze zich altijd tot Sharon of
Mariska wenden. Schepen Vanbiervliet komt ook met plezier eens langs op de ouderraad of dergelijke om het
reglement toe te lichten. De ouderraad van de Scouts en Gidsen had hem al om zo een toelichting gevraagd.
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c) Aanpassing speelterrein Eekbulk
Het speelterrein in Eekbulk was niet meer conform de veiligheid en werd in de zomer van 2014 afgebroken. Met
de wijkbewoners is het bestuur aan het kijken om iets nieuws te plaatsen voor dit wijkspeelpleintje.
De gemeente hoopt dit tegen de zomer te verwezenlijken.
3.

Adviezen
a) Advies over het nieuw reglement speelstraten
Het reglement speelstraten werd aangepast. Met het oud reglement kwamen we vaak in de problemen. Er stond nergens
vermeld wanneer een speelstraat aangevraagd moest worden. Concreet kwam het dus voor dat er speelstraten werden
aangevraagd op de vrijdag voor de paasvakantie om de maandag erop te starten. Dit is voor de administratie echter
onmogelijk om na te gaan bij politie of deze speelstraat kan/mag doorgaan en om een tijdelijke politiereglement op te
stellen. Vandaar stond het in de to do lijst van de jeugddienst om dit te herbekijken. Ook was de aanvraagprocedure
omslachtig, de aanvraag bestond uit twee delen. Nu is er een aanvraagformulier.
Er werd info opgevraagd bij verschillende andere gemeenten en bij de politie en we merkten op dat er verschillende
soorten speelstraten bestaan:
Occasionele speelstraat: éénmalig of experimenteel: hiervoor dient er een tijdelijke reglement te worden
opgemaakt
Permanente speelstraten (vb. elke vakantie) hiervoor moet er een aanvullend reglement op het politiereglement
worden opgemaakt. Dit reglement moet zowel door de gemeenteraad als door het ministerie van Verkeer worden
goedgekeurd. Deze procedure neemt een aantal maanden in beslag.
Vroeger werden er speelstraten toegestaan voor iedere vakantie in 2014 bijvoorbeeld dit was dus een permanente
speelstraat en moest dus naar het ministerie. We hebben er voor gekozen om permanente speelstraten in het nieuw
reglement uit te sluiten. Met het nieuw reglement kan je enkel een speelstraat organiseren tijdens de paasvakantie en
tijdens de zomervakantie (juli en augustus). Voor de paasvakantie is er keuze tussen ofwel:
Een aansluitende periode van maximaal 14 dagen,
Maximaal 2 opeenvolgende weekends
1 vaste dag per week
Voor de zomervakantie is er keuze tussen ofwel:
Een aansluitende periode van maximaal 14 dagen,
Maximaal 4 opeenvolgende weekends
1 vaste dag per week
De uren voor het inrichten van een speelstraat zijn van 10u tot 19u.
Mobiliteitsraad heeft op hun vergadering van woensdag 28 januari 2015 ook al advies gegegven.
De jeugdraad adviseerde het reglement positief en is blij dat de gemeente achter het initiatief van speelstraten blijft staan.
b) Advies: subsidies werkjaar 2013-2014, uitbetaling 2015
Voor het werkjaar 2013-2014 werden de dossiers binnengebracht voor 30 oktober 2014. De jeugdconsulent heeft de
subsidies berekend. Normaal worden de berekeningen besproken op de subsidiecommissie, maar het lijkt ons zinvoller
dat dit besproken wordt op de jeugdraad, in plaats van aan aparte vergadering in te lassen. Vorige jaar is dit ook al op die
manier verlopen. De subsidieberekening zal in het vervolg zo doorgegeven worden en niet meer via een aparte
vergadering.
Verenigingen

Totaal bedrag subsidies 2014-2015

Chiro Sint-Agnes De Pinte

4.284,13 euro

FOS De Havik

7.483,62 euro

Scouts en Gidsen

5.591,85 euro

Crefi De Radijs

1.762,78 euro

Jokri De Pinte - Zevergem

Geen subsidiedossier ingediend

Jeugdhuis Impuls

1.795,52 euro

Speelplein Amigos

1.696,54 euro
Totaal = 22.614,45

In het subsidiereglement staat er dat de subsidies voor de uitbetaling voorgelegd moeten worden ter goedkeuring aan
de subsidiecommissie, wat dan ook gebeurde op de jeugdraad.
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De verenigingen konden zich allemaal vinden in de verdeling en adviseerden unaniem positief. Chiro Sint-Agnes
vroeg wel of ze nog een laatste poging konden ondernemen om de vereiste bewijzen en facturen van de security op
Kluiffuif te verkrijgen. Hiervoor kregen ze van de jeugdraad nog uitstel tot maandag 16 februari. Ook moet er nog
nagekeken worden of het bedrag voor Plan België nog klopt.
c) Aanpassing subsidiereglement: rondvraag
Het subsidiereglement zou aangepast moeten worden. Want nu staat er nog de subsidie in “Gebruik gemeentelijke
infrastructuur door verenigingen en ongebonden jeugd”. Aangezien we vanaf 2014 werken met een forfaitair bedrag van
275 euro voor fuiven en dat bij het bepalen van dit bedrag rekening werd gehouden met deze subsidie. We moeten
bepalen wat we hier mee doen. Dit was ook een subsidie voor ongebonden jongeren, maar dit werd in de praktijk nooit
aangevraagd door ongebonden jongeren.
Mogelijke ideeën:
Projectsubsidies
Acties rond duurzaamheid stimuleren voorbeeld gebruik van herbruikbare bekers.
De aanpassing moet uiterlijk tegen september gebeuren. Als we geen alternatief idee kunnen bedenken, zal dit geld
waarschijnlijk
niet
meer
door
de
gemeente
beschikbaar
gesteld
worden.
Vragen jullie dit ook eens na binnen jullie leidingsploeg?
Ook is het misschien interessant om het jeugdhuis uit deze subsidie te halen want zij hebben geen werking gelijk een
klassieke jeugdvereniging. Misschien kijken om hen een nominatieve subsidie te geven en met hen een aantal
actiepunten afspreken en als ze op het einde van het jaar kunnen aantonen dat ze rond deze acties gewerkt hebben,
krijgen ze hun subsidies. Lisa beloofde om dat op de volgende jeugdhuisvergadering te bespreken.

4.

Activiteiten:

a) EHBO-Opleiding
De EHBO-opleiding is goed gestart en er zijn 12 deelnemers, waarvan 9 uit de jeugdverenigingen komen. Op maandag
23 maart is het examen.
b) Activiteit voor leiding
Vorig jaar hebben we het geprobeerd om een activiteit voor de leiding te organiseren, namelijk de Viking Kubb. Maar het
bleek dat de datum niet ideaal was.
Voorstel voor dit jaar op zaterdag 9 mei: Kubb-toernooi met start vanaf 18uur. Voor wie? Alle leiding van de verenigingen
en leden van de jeugdraad.
Als locatie dacht het bestuur eerst aan het OCP, maar op de jeugdraad werd ook de Jeugdwegel geopperd. We bekijken
nog verder welke locatie het effectief wordt.
Flyers en affiches volgen nog.
c) Blokken@debib
We hebben de mogelijkheid bekeken om dit te organiseren in de bibliotheek in De Pinte.
Maandag: 8:30-12:00 uur en van 13:30-20:00 uur
Dinsdag: 8:30-12:00 en van 13:30 – 19:00 uur
Woensdag: 8:30-12.00 en van 13:30 – 18:00 uur
Donderdag: 8:30-12:00 en van 13:30 – 19:00 uur
Vrijdag: kijken of de jeugdconsulent niet vanuit de bib kan werken op vrijdag.
Zaterdag: 10.00-12:00 uur
Afspraken maken: niet eten in de bib, wel koffie en water voorzien. Wifi is beschikbaar.
Vooraf registreren via de website of je komt studeren of niet. Belangrijk dat we mailadressen hebben van mensen die
komen blokken, want moest er iets veranderen, dat we hen kunnen mailen en verwittigen. Voorbeeld bij ziekte of verlof.
Binnen de studenten misschien ook een contactpersoon die beetje verantwoordelijk is, indien mogelijk.
Er zijn nog een aantal praktische zaken die geregeld moeten worden. Zo is er het idee om een peter/meter-systeem te
gebruiken, met iemand die verantwoordelijk is. Er wordt gevraagd aan de vrijwilligers of er geïnteresseerden zijn om een

jeugdraad verslag 7 – werkjaar 2013 – 2015

Pagina 3

oogje in het zeil te houden, bv. tijdens de middagpauze van het personeel (1,5 uur, wat misschien voor de studenten een
iets te lange pauze is).
Een online platform, waar niet te veel werk aan is, zou ook zeer handig zijn om inschrijvingen, last minute wijzigingen, etc.
te communiceren.
Er zal ook werk gemaakt moeten worden van een afdoende communicatie, dmv affiches, flyers, infokrant van mei en juni,
zodat de jongeren toch op de hoogte zijn van de mogelijkheid.
Als periode werd gedacht aan de Paasvakantie (misschien iets te vroeg voor dit jaar) en midden mei tot eind juni. En
halfweg december tot eind januari.
d) 5 en 6 september: openluchtfilm en speelstraat
Woensdag 4 maart hebben we om 19u30 onze eerste werkgroep vergadering. Mensen die interesse hebben om in de
werkgroep te zitten, graag. Want we hebben nieuwe mensen nodig! Velen die er nu inzitten, zullen waarschijnlijk volgend
jaar niet meer in de werkgroep zitten en het is belangrijk dat dan niet vanaf 0 gestart moet worden.
Wie zit er nu in de werkgroep: Anne-Katrien, Annelotte, Dimitri Bracke, Mario Thienpont, Sandra De Moor, Jordy Bracke,
Arnout Laureys, Matthias Boeraeve, Sharon en Degenhard.

e) Blije intrede Sint
De jeugdraad besloot om voor volgend jaar een zondag te kiezen. Eerst werd zondag 22 november voorgesteld, maar
Dries wist te vertellen dat het dan ook Christus Koning is. Aangezien de Sint in de namiddag komt, lijkt er niet echt
beletsel te zijn dat beiden samenvallen, maar Dries koppelt het toch eens terug naar zijn vereniging.
Een alternatieve datum is 15 november.
f) Gotcha en Preventcha
De Gotcha en Preventcha zijn begonnen! Veel succes aan alle deelnemers en aan de jeugdverenigingen!
g) Buitenspeeldag
Nee het is geen grap maar op woensdag 1 april gaat de Buitenspeeldag opnieuw door. De jeugddienst is samen met de
sportdienst bezig met de voorbereidingen. Helpende handen de dag zelf, meer dan welkom, vragen jullie dit eventueel
aan jullie oudste leden? Ideaal de woensdag voor de paasvakantie.
Ook zijn we op zoek naar volgend materiaal:
Eendjes om te vissen
5. Wedstrijd ontwerpen nieuw logo voor de jeugdraad
We willen een wedstrijd uitschrijven voor de jeugdraad om tot een nieuw logo te komen. Voorstellen kunnen ingediend
worden tot 30 april door personen tussen 14 en 30 jaar. Het gekozen logo krijgt een fnac-waardebon van 75 euro.
Het is de bedoeling dat het logo voor en door jeugd gemaakt is en ook jeugd uitstraalt. De inzendingen worden eerst
bekeken door het bestuur en daarna kan een selectie gemaakt worden voor op de AV te stemmen. Bestuur beslist over
top 3 en uit die top drie stemt AV. Wel belangrijk dat er onpartijdig gestemd wordt. Het logo moet jong, fris en uitdagend
zijn. Bedoeling om op 12 februari te lanceren en 30/04 af te ronden.
6. Zoektocht nieuw bestuur
In september 2015 is er een nieuwe installatievergadering voor de jeugdraad. Het huidige bestuur liet al weten dat zij in
september de fakkel doorgeven aan nieuwe bestuursleden. We zetten het nu al op de agenda, want moesten er al
geïnteresseerden zijn, kunnen we hen laten inwerken door met het huidige bestuur mee te draaien.
7. Opvolging adviesraden:
Geen nieuws uit de adviesraden
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8. Varia
- Arnaud vertrekt op 15 februari voor een half jaar naar Latijns-Amerika. Helaas zullen we het dus voor zolang zonder hem
moeten doen. We willen hem alvast bedanken voor zijn inzet de voorbije twee jaar en hopelijk zien we hem terug op de
speelstraat.
- Elke eerste vrijdag van de maand is er happy hour in het jeugdhuis
- inschrijven voor het schaaktoernooi op vrijdag 20 februari kan via bestuur@jhimpuls.be
- Linde wist te vertellen dat verenigingen die in uniform en grote getale naar Pioniersfuif komen, binnen mogen aan
voorverkoopprijs. Stuur vooraf een mailtje naar info@pioniersfuif.be
- Op 17 mei organiseert de Scouts en Gidsen hun 50-60 viering. Op de jeugdraad vroeg Linde om, als er nog mensen zijn
die oude Pintse scoutsleden kennen, hen hiervan op de hoogte te brengen. En hen te vragen om zich te registeren op de
website http://www.scouts60-50.be/
9. Data
Wanneer?

Wat?

Wie?

Waar?

Vrijdag 20 februari
Zaterdag 21 februari 2015
Zaterdag 21 maart 2015
Zaterdag 28 maart 2015
Zaterdag 4 april 2015

Schaaktornooi
Pioniersfuif
Rock for Ribs
Spaghetti/tequila-avond
Stamquiz

Jeugdhuis
OCP
Lokaal FOS

Zaterdag 25 april 2015
Zaterdag 2 mei 2015
Zondag 17 mei 2015

Schalkse Ruiters
Isle of Rhythm
60-50 viering

Jeugdhuis Impuls
Scouts en Gidsen
FOS De Havik
Scouts en Gidsen
Stam
inschrijven
op
stamquizdepinte@gmail.com
(teams van 4 personen)
Scouts en Gidsen
Seniors FOS De Havik
Scouts en Gidsen

Moerkensheide
OCP

10. Datum volgende vergadering

31 maart 2015 in het Jeugdhuis
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