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

VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING@Jeugdhuis De Pinte

Donderdag 26 november 2015
Aanwezig:

Marlies Dhondt (Chiro Sint-Agnès), Dries Minnaert (Chiro Sint-Agnès), Arnout Laureys (FOS De
Havik), Yante Goossens (FOS De Havik), Rob Hofman (SPPL Amigos), Linde Van Landuyt
(Scouts en Gidsen), Marthe Van den Abbeele (Scouts en Gidsen), Arne Bracquiné (JH Impuls),
Maxime Vanderschueren (JH Impuls), Sandra De Moor, Stijn Brysbaert, Gilles Coetsier, Matthias
Boeraeve, Trudo Dejonghe, Sharon Delabie (Jeugdconsulent)

Verontschuldigd:

Jordy Bracke, Wim Vanbiervliet

Afwezig:

Griet Milh (Crefi), David Lenaerts, Marion Goeteyn (Crefi), Arnaud Vanhamme

1.

Welkom, goedkeuren en opvolgen verslag vorige vergadering (7/10/2015)
Verslag wordt goedgekeurd.
Er zitten een aantal nieuwe mensen rond de tafel, dus deden we een rondje zodat iedereen zich even kon
voorstellen.

2.

Bedanking bestuursleden: Sandra, Jordy, Matthias en Arnaud
We zetten de vroegere bestuursleden in de bloemetjes. Jordy, Matthias en Arnaud krijgen een box met ’t
Pintenaerke en Sandra krijgt een doosje pralines. We willen hen danken voor hun inzet voor de jeugdraad.

3.

Nieuws en mededelingen
a) Triplokaal:
Gaat door op maandag 30 november 2015 in Gent. Zijn er mensen van De Pinte ingeschreven?
voorlopig nog geen inschrijvingen.
b) Fuifoverleg
Het fuifoverleg was gepland op 10 december 2015. Door omstandigheden is de gemeenteraad verplaatst naar 10 december
dus moeten we het fuifoverleg verplaatsen. Sharon zal een nieuwe doodle opmaken om zo snel mogelijk een nieuwe datum
te prikken. Liefst nog in december, want in januari is er voor de studenten de examens.
Waarom een extra fuifoverleg?
Dit zal concreet gaan over het indrinken van jongeren (voornamelijk in park Viteux, openbare wc’s van Viteux en
parking van de GB). Nagaan of we hier iets kunnen aan doen.
Verder zal er ook worden gepraat over de maximum capaciteit van het OCP, want nu vaak veel te veel volk in het
OCP wanneer er fuiven zijn.
4.

Adviezen
a) Opvolging adviezen: subsidiereglement brandveilige jeugdlokalen:
Het subsidiereglement werd in de GR van 16 november 2015 goedgekeurd. De groepsleiding en voorzitters van de vzw’s
kregen het subsidiereglement en aanvraagformulier doorgestuurd en jullie kunnen voor 1 december 2015 nog een aanvraag
indienen voor 2015.
b) Advies: wijziging gasreglement
Het huidige GAS-reglement dateert van augustus 2011. In de nieuwe GAS-wet van 24 juni 2013 zorgde ervoor dat er een
aantal nieuwe spelregels zijn ivm GAS en het gasreglement moet hieraan aan gepast worden. Aangezien er in het reglement
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sancties staan voor minderjarigen dient volgens de wet van 24 juni 2013: de gemeenteraad advies te winnen bij het orgaan
of de organen die een adviesbevoegdheid hebben in jeugdzaken.
procedure en strafbepalingen:
Het toezicht op de naleving van het Gemeentelijke Administratief Sanctiereglement gebeurt door de politie of de
daartoe aangestelde ambtenaar (artikel 93, §1)
Leeftijdsgrens (artikel 94): De sancties omschreven in dit reglement zijn enkel van toepassing op meerderjarige
overtreders en op minderjarige overtreders die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de
feiten. De bepalingen van hoofdstuk 7 in dit reglement (verkeer) zijn enkel van toepassing op meerderjarige
overtreders.
De lokale bemiddelingsprocedure (artikel 97) werd nog niet ingevuld
De Jeugdraad keurt het GAS-reglement goed zoals het er nu uit ziet maar wacht met een finaal oordeel op de definitieve
versie waarin de lokale bemiddelingsprocedure (artikel 97) wordt aangevuld. We zullen op de volgende jeugdraad de politie
uitnodigen zodat ze die procedure kunnen komen toelichten.
c) Verkiezing jeugdverdienste
We hebben voor jeugdverdienste twee genomineerden:
Scouts en Gidsen De Pinte werkgroep 50/60
Zij zijn een werkgroep bestaande uit bestuur en oud-leiding die een weekend georganiseerd hebben ter ere van
de halve eeuw dat de scouts en gidsen in De Pinte actief zijn.
Scouts en gidsen worden genomineerd voor hun blijvend enthousiasme! Reeds 60 jaar bestaat de vereniging en
50 jaar met een volwaardig scoutscomité. Specifiek dit jaar een dikke pluim voor de organisatie van het heus 60/50
scoutsfestijn.
Dankzij de puike prestatie van de werkgroep met hun onvermoeibare vrijwilligers werd het een weekend om U
tegen te zeggen! Een weekend overgoten van lachende gezichten, ontroerende herinneringen en vooral veel
scoutsplezier! Ze zetten een heuse tentoonstelling op met materiaal/foto’s/anekdotes van de voorbije tientallen
jaren; voor hen hoogstwaarschijnlijk tijdrovend, maar een innemend moment voor zowel groot als klein.
Sandra De Moor
Sandra was 16 jaar actief in de jeugdraad en heeft 12 jaar in het bestuur gezeten. Ze is ook mede oprichtster van
de Speelstraat. Zij heeft de jeugdraad zien groeien en haar steentje bijgedragen tot wat de jeugdraad nu is. Zowel
in mooie als moeilijke tijden is zij erin blijven geloven. Het zou fijn zijn om haar op deze manier te bedanken voor
haar inzet die ze afgelopen jaren heeft getoond. Sandra is reeds jarenlang bestuurslid van de jeugdraad van de
gemeente. Ze ‘overleefde’ 3 schepenen van jeugd en nog meer voorzitters van de jeugdraad. Ze vormde de
continuïteit in het bestuur en was/is ook een steun voor de jeugddienst. In het bijzonder is zij de drijvende kracht,
duivel-doet-al en ervaringsdeskundige mbt de Speelstraat, toch wel een van de topactiviteiten van onze gemeente.
Dit jaar zwaait ze af na jarenlange staat van dienst. Het is passend als zij hiervoor nu in de bloemetjes wordt gezet.
Er worden stembriefjes uitgedeeld en de jeugdraad mag anoniem stemmen! Bij ex aequo beslist het bestuur van de
jeugdraad wie de jeugdverdienste wint.
5.

Activiteiten
a) Sinterklaasactiviteit: evaluatie
Wat vonden de jeugdverenigingen van de sinterklaasactiviteit? Hebben de kinderen zich geamuseerd?
De kinderen waren enthousiast. Ouders vonden dat het best wat professioneler mocht. Er waren ook enkele technische
problemen met het geluid. Voor de kleinere kinderen duurde de show ook iets te lang.
We zaten met een volle zaal, dus de opkomst was goed! Jammer dat scouts en gidsen er niet bij konden zijn met hun
kerstrozenverkoop. Zeker voor herhaling vatbaar.
Volgend jaar zouden we misschien toch een kleine vergoeding vragen, want ze krijgen een zakje snoep, een show
aangeboden. En misschien een drankje voorzien voor de kinderen.
Werkgroep voor volgend jaar: Arnout Laureys, Gilles Coetsier, Maxime Vanderschueren.
b) Evaluatie Dag van de Jeugdbeweging
Op de dag van de jeugdbeweging dit jaar werd er een sjorconstructie gesjord op het gemeenteplein en waarbij iedere
vereniging zijn vlag er kon aanhangen, de sjorconstructie stond voor samenwerking, verbondenheid met de verschillende
jeugdbewegingen.
Wat doen we eventueel naar volgend jaar toe? Er wordt gedacht om het iets grootser te doen en eventueel een ontbijt te
organiseren zoals de voorbij jaren in Gent. Als locatie wordt eventueel gedacht aan gemeenteplein, kerkplein,…
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Werkgroep: Linde Van Landuyt, Arnout Laureys, Stijn Brysbaert, Gilles Coetsier, Arne Bracquiné, Marlies Dhondt
c) Vorming: vrijwilligerswetgeving 15/12/2015
Er is nog steeds plaats voor de workshop ‘De Wet op het vrijwilligerswerk” op dinsdag 15 december 2015 om 20 uur in de
cultuurzaal van het OCP. Inschrijven is verplicht en kan je doen op vrijetijd@depinte.be
Volgende mensen hebben zich op de jeugdraad opgegeven dat ze gaan komen naar dit vormingsmoment:
Gilles Coetsier
Linde Van Landuyt
Marthe Van den Abbeele
Maxime Vanderschueren
Arne Bracquiné
d) Blokken@debib
Blokken@debib. Vanaf maandag 14 december 2015 tot en met zaterdag 30 januari 2016 kan je terug studeren in de
bibliotheek. Meer informatie op www.depinte.be/blokken
De jeugdraad vind het jammer dat er in de kerstvakantie niet buiten de openingsuren van de bib kan gestudeerd worden.
De jeugddienst bekijkt met Annelies wat er mogelijk is. Misschien iemand zoeken die de bib kan openen en sluiten in de
kerstvakantie zodanig dat ze op maandag, dinsdag en woensdag van de kerstvakantie ook volledige dagen kunnen blokken.
Hiervoor werd gedacht aan één of twee studenten (die eventueel ook in de jeugdraad zetelen) of een ouder persoon.
6. Verdeling adviesraden
Bedoeling is dat je dit engagement voor 2 jaar opneemt, om de continuïteit beetje te verzekeren in die adviesraden.
Gecoro; als er een ruimtelijk uitvoeringsplan is of grote bouwdossiers wordt dit besproken en voorgelegd in de
Gecoro ter advies. Belangrijk dat er iemand van de jeugdraad in zetelt belang van fietspaden, ruimte voor
kinderen en jongeren,…. Advies wordt meestal gevolgd door de gemeente. Volgt de gemeente het advies niet,
moeten zij dit motiveren waarom ze het niet gevolgd hebben. Linde Van Landuyt en plaatsvervanger
Matthias Boeraeve.
Besoc – Gilles Coetsier
Minaraad – Matthias Boeraeve en plaatsvervangend Gilles Coetsier
Jeugdhuis – Maxime Vanderschueren en Arne Bracquiné
Mobiliteitsraad – David Lenaerts + Gilles Coetsier
Cultuurraad – Linde Van Landuyt
Sportraad – Rob Hofman
Loko – Rof Hofman
Amigoscomité – Rob Hofman
Schoolraad – Marthe Van den Abbeele en Maxime Vanderschueren
LOD
7.

Varia
Speelbos: hoe zit het met het stort dat daar zit? Dit wordt nagevraagd en zal volgende jeugdraad antwoord
op komen. Wat is er gebeurd met de wilgenconstructie aan de inkom?
Gelieve elkaars terrein proper te houden (Chiro en Fos). Belangrijk dat dit aan alle leiding gecommuniceerd
wordt. Als uw activiteitennamiddag start altijd leuk om op een proper terrein te kunnen starten.
De Jeugdraad zou graag een zeepkistenrace organiseren aan de brug van de Makro.
o Denktank: Rob, Maxime, Arnout, Gilles, Stijn, Maxime, Sandra en Arne
o Doener: Marlies Dhont
Arnout deelt mee dat hij gelukkig is!
De jeugdraad zou graag wat meer info hebben over wat er wordt beslist of gezegd op de
kindergemeenteraden. Ook algemeen de Kindergemeenteraad meer betrekken en promoten.
Door wie werd de halloweentocht georganiseerd? Door KVLV in samenwerking met de landelijke Gilde. Was
een grote succes. Kunnen jeugdverenigingen daar aan deelnemen? Ja, men moet wel op voorhand
inschrijven en er is ook wel een deelnameprijs aan verbonden. De heksentocht zou best op de flyer zetten
dat honden beter worden thuisgelaten.
Jammer als er twee evenementen tegelijk doorgaan dat er op elkaars facebookevenement gepost wordt
‘Kom af’ hier is het leuker. Moeilijk om dit echt tegen te houden, maar er wordt opgelet.
Er wordt gekeken voor een cursus aan te bieden om stages te mogen evalueren. Want de regelgeving
hieromtrent is verandert.
De EHBO cursus die vorig jaar werd aangeboden mag iets gerichter op jeugdwerk worden gewerkt. De
cursus kan ook een pak korter. De jeugddienst kijkt of er volgend jaar een ehbocursus (korte versie)
georganiseerd kan worden maar specifiek voor jeugdleiders.
De jeugdverenigingen willen graag weer iets doen zoals maak kabaal maar weten nog niet precies wat.

jeugdraad verslag – werkjaar 2015 – 2017

Pagina 3

-

Schepen Vanbiervliet is op het einde van de jeugdraad nog toegekomen en verontschuldigd zich voor zijn
afwezigheid maar er was ook politieraad. Het is zijn laatste jeugdraad als schepen want vanaf 1 januari 2016
geeft hij zijn fakkel door aan Trudo Dejonghe. Hij bedankt iedereen voor de 3 leuke jaren!

Volgende jeugdraad
Woensdag 10 februari 2016 om 20u in het lokaal van de FOS
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