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

VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING@OCP De Pinte

Dinsdag 30 juni 2015
Aanwezig:

Marlies Dhondt (Chiro Sint-Agnes), Dries Minnaert (Chiro Sint-Agnes), 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), Jona Suys (JH Impuls), Sandra De Moor,
Mario Thienpont, David Lenaerts (Oudercomité VBS), Tineke Wancour
(Drugpunt), Sharon Delabie (Jeugdconsulent) en Wim Vanbiervliet (schepen
van jeugd)

Verontschuldiging MET volmacht:

Pieter-Jan Messiaen (JH Impuls) geef volmacht aan Jona Suys (JH Impuls)

Verontschuldigd:

Griet Milh (Crefi De Radijs), Arnaud Vanhamme, Jordy Bracke

Afwezig:

Marion Goeteyn (Crefi De Radijs), John Van Hoorebeke (OC GBS)

1. Welkom, goedkeuren en opvolgen verslag vorige vergadering (6/05/2015)
Geen opmerkingen van het vorige verslag.
2.

Nieuws en mededelingen
a) Drugpunt:
a. Receptenwaaier: Meer van zonder. Tineke Wancour is op de vergadering aanwezig om een
oproep te lanceren naar alle Pintse-Zevergemse verenigingen voor een gemeentelijk
receptenwaaier te maken met alcoholvrije cocktails. Zo kan elke vereniging een alcoholvrije
cocktail voorstellen en een korte omschrijving van de groep doorgeven. Er zal dan ook een foto
genomen worden voor in de waaier. Inschrijven kan tot en met 11 september via het formulier op
de
website
in
te
vullen.
Op
de
website
van
drugpunt
http://www.meervanzonder.be/receptenwaaier.html staan ook voorbeelden van recepten van
andere gemeentes. De bedoeling is om de verenigingen positief op een leuke manier in beeld te
brengen en de receptenwaaiers zullen in januari 2016 verspreid worden. Er zullen 1.000
exemplaren gemaakt worden. Jona Suys zal de foto’s nemen van de groepen
Wat moet je doen:
- jouw vereniging inschrijven via het formulier op de website:
http://www.meervanzonder.be/receptenwaaier.html
- Foto laten nemen door Jona Suys van jouw vereniging
- Tekstje van max 200 à 300 tekens
- Non-alocholische cocktail met even eigen naam
b.

Evaluatie Gotcha en Preventcha. Bij de voorstelling van dit spel was er veel enthousiasme, maar
het resultaat wijst dit niet uit. Er werden slechts vier moorden gepleegd. Er waren in totaal 45
mensen ingeschreven. Hoe komt dit? Hoe moeten we het in het vervolg organiseren?
De spelers melden dat het niet zo gemakkelijk is te moorden, omdat ze elkaar niet of weinig
kennen en te weinig zien en er ook veel regels zijn om een moord te plegen. Het is een tof spel
maar moet anders aangepakt worden. De registratie wordt vergeten en is een drempel. Misschien
is het handiger een startevent aan het spel te koppelen. Voor de gotcha regels versoepelen:
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voorbeeld geen einduur, meer samenkomen met de jeugdverenigingen (voorbeeld een
maandelijks toernooi)
De deelnemers worden in september nog online bevraagd.
Preventcha loopt nog: De tips zijn handig en je kan er veel extra punten mee scoren maar er word
weinig mee gedaan, veelal omdat het de voorbije periode drukke periode was: examens,
kampvoorbereiding, evenementen … De jeugdverenigingen doen nog een extra effort. Zou wel fijn
zijn mochten we voor Preventcha tot een winnaar komen, een laatste sprintje!
b)

Kampen: waar gaat wie op kamp en welke kampen gaan er door in De Pinte in de zomervakantie
2015
Belangrijk dat we van alle groepen in De Pinte weten naar waar ze op kamp gaan en van wanneer tot wanner. Alsook
welke groepen er bij ons in De Pinte op kamp komen.
c) Ga mee naar Parijs op zondag 29 november 2015 – 11.11.11
Eind november worden alle registers opengetrokken voor ons klimaat, want dan start in Parijs de VN-klimaattop. Het
wordt alles of niets: de top moet een keerpunt zijn in het internationaal klimaatbeleid. De klimaatverandering maakt
300.000 slachtoffers per jaar en dat zal in de toekomst alleen maar erger worden. Wij vragen de onderhandelaars
krachtige beslissingen te nemen voor onze toekomst. Hier, maar ook in het Zuiden.
De klimaatbeweging wil tijdens een internationale klimaatmars op zondag 29 november 2015, de dag voor de top begint,
de straten van Parijs overspoelen. Allemaal samen willen we een oorverdovend signaal geven aan onze politici: maak
werk van een goed klimaatakkoord. Maar dat kan niet zonder jou. Kom daarom mee met 11.11.11 naar de klimaatmars in
Parijs. De klimaatbeweging Climate Express wil 10.000 Belgen in Parijs krijgen en voorziet treinen, bussen en fietstochten
naar de Franse hoofdstad. Schrijf je in op www.climate-express.eu
Belangrijk: duid zeker aan dat je bij 11.11.11 hoort. Zo worden jullie later per email over alle praktische informatie over
hoe we ons die dag verenigingen op de hoogte gebracht.
De gemeente heeft een budget van 500 euro beschikbaar vanuit het impulsbeleid. Dit bedrag kan besteed worden om de
personen van De Pinte die mee zouden gaan, financieel te ondersteunen. Afhankelijk van hoeveel geïnteresseerden er
dan zijn, kunnen we de 500 euro verdelen en dit zowel voor inschrijvingen om mee te fietsen als voor inschrijvingen voor
de trein. Interesse om hier aan deel te nemen: neem zeker ook contact op met Cleo Veireman cleo.veireman@depinte.be
3. Adviezen
De adviezen van de laatste AV zijn nog in behandeling.
4.

Activiteiten:
a) VikingKubbToernooi: evaluatie. Het is leuke namiddag/avond worden. Er was geen grote opkomst
maar er waren toch een 10-tal groepjes. Er was een drankje en voorzien en alle deelnemers kregen
twee bonnetjes. Het is voor herhaling vatbaar, terug begin mei inplannen.
b) Blokken@debib: evaluatie. De eerste editie is geslaagd. Het kwam traag op gang maar naarmate de
periode vorderde kwamen er steeds meer “blokkers” bij in de bib en was het soms al krap aan de tafels.
Er kwamen veel positieve reacties van de studenten. Misschien volgende keer met reservaties werken?
Volgende periode zal ingepland worden van begin december tot eind januari ongeveer.
c) 5 en 6 september: openluchtfilm en speelstraat. Het is weer zover, we zijn al een tijdje terug in gang
geschoten en ondertussen zijn de activiteiten al geboekt, ingepland en is de sponsortocht al voorbij. De
flyer gaat nu naar de drukker en twee weken voor de speelstraat zullen de flyers in alle bussen van De
Pinte en Zevergem gestoken worden. Alle helpende handen zijn welkom hierbij! Er staan ook dit jaar
enkele nieuwe activiteiten op de planning en op de volgende overlopen we alle activiteiten en het plan.
Ook dit jaar het opnieuw een volledig weekend. Op zaterdagnamiddag staat er de kinderfilm in het OCP
“Shaun het schaap” op het menu, zaterdagavond is er terug de openluchtfilm op de parking “Birdman”.
Zondag is er terug de speelstraat. En dit jaar zal er op vrijdagavond een thema-avond voorzien worden
door het Jeugdhuis. (voorstel van countryavond met een rodeostier te doen)
Voor de medewerkers zal er na het misverstand van vorig jaar dit jaar zeker iets voorzien worden voor
diegene die helpen met de opkuis. Hiervoor zal bekeken worden of dit met een systeem kan zodat we
op voorhand een goed idee hebben van het aantal. Het is belangrijk dat de verenigingen zo correct
mogelijk de namen van de medewerkers doorgeven zodat we weten wie er wanneer komt en voor
welke periode. Naast de activiteiten van de verenigingen zoeken we ook medewerkers voor de andere
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d)

activiteiten/springkastelen/bar…
Gelieve tegen volgende AV de namen door te geven van jullie leiding die zullen meewerken? En ook
welke periode zo weten wij ook hoeveel eten en zo wij moeten voorzien. We zullen ook pakketjes
maken per persoon die helpt en niet per vereniging.
Sintactiviteit: zondag 22 november 2015. De tweede editie van de Sinterklaasintrede zal iets anders
verlopen dan vorig jaar. Het zal dit jaar in het OCP doorgaan, opnieuw gratis, met een show en snoep
en drankje. Binnenkort zal de werkgroep hiervoor samen zitten. Gilles Coetsier, Petra Peleman en
Arnout Laureys geven zich op voor de werkgroep.

5. Zoektocht nieuw bestuur
Het huidige bestuur van de Jeugdraad stop volledig na de speelstraat. We zijn dus op zoek naar nieuwe kandidaten voor
het bestuur. Het zou jammer zijn moest er geen opvolging zijn voor de Jeugdraad. Vraag eens na bij jullie verenigingen.
Dit agendapunt zal blijven herhaald worden in de hoop opvolging te kunnen vinden.
6. Opvolging adviesraden:
In de gecoro is men gestart met een nieuwe RUP centrum-bocht.
7.

Varia



Er is een voorstel om als teambuilding een BBQ te doen met de jeugdraad, eventueel de laatste jeugdraad van
het werkjaar.



In de algemene vergadering van 31 maart werden al enkele suggesties gedaan voor de aanpassing van het
subsidiereglement van het budget huur gemeentelijke infrastructuur. Daar is nog steeds geen beslissing in
genomen. Enkele suggesties zijn:
- materiaal aankopen voor de uitleendienst
- zonnecrème voor de verenigingen
- Oxfam/iets rond duurzaamheid …
- Vervoer kampmateriaal/vervoer leden naar het kamp
Op de volgende vergadering zal een voorstel gedaan worden voor de uiteindelijke beslissing.



Scouts en gidsen hebben een brandweercontrole laten doen in het lokaal: ze hebben dit heel positief ervaren:
veel tips gekregen en handig om eens te doen.

8.

Datum volgende vergadering

Woensdag 19 augustus in het OCP
19u30 speelstraat
20u AV
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