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

Voorbereidend VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING@OCP

Donderdag 16 augustus 2018
Aanwezig: Giel Baele (JH Impuls), Marie Cocriamont (jeugdconsulent), Gilles Coetsier (gecoöpteerd), Marthe Van Den
Abbeele (S&G), Alexander Van Maele (S&G), Rob Hofman (gecoöpteerd), Thijs
Temmerman (chiro)
Extra aanwezig voor puntje speelstraat: Roselien Dermaux (chiro)
Verontschuldig voor puntje speelstraat: Sportac ropeskipping, Koen Caspeele
Verontschuldigd: Stijn Brysbaert (FOS), Marie Bracquiné, Arnout Laureys, Josefien Reyntjens, Myriam Dietens, Sara
Demeyer, Bert Seynhaeve
Afwezig: Griet Milh, Marion Goeteyn, Sandra De Moor, David Lenaerts, Matthias Boeraeve, Arnaud Vanhamme, Werner
Vlaeminck, Trudo Dejonghe, Judith Verpaele, Vito Stalpaert
Verslag door: Lieven De Keukeleire
1.

Speelstraat
a) Stand van zaken: algemeen
o zaterdag 1 september 2018:
o Kinderfilm: “Coco”
 Om 15:00 uur met een kleine pauze met een hapje en een drankje. Kost 2
euro en vooraf inschrijven op de website www.depinte.be/kinderfilm
o Openluchtfilm: “Three billboards outside ebbing missouri”
 20:00: deuren gaan open
 20:30: start film: deel 1
 21:30: pauze
 21:45: start deel 2
 22:45: einde film
 23:00: kassa sluit
 23:30: toog sluit
o Zondag 2 september 2018:
o 9:30 uur: start algemene opzet met de extra vrijwilligers voor de algemene zaken.
Jeugdbewegingen komen ook toe om 9u30.
o Met de dorpsverantwoordelijken en werkgroep spreken we af om 8.30
 Voor de opzet van uw eigen activiteit moogt u kiezen wanneer u wenst op te
zetten. Wel rekening houden dat de speelstraat start om 13u en eindigt om
18u. Dus alles moet opgezet worden voor 13u!
o 12:00: eten medewerkers die een ganse dag helpen
o 13:00-18:00: speelstraat
o 18:00: Afbraak + op het einde van de afbraak worden er braadworsten voorzien voor
de medewerkers die helpen tot het einde.
o Promotie:
De flyers worden dit jaar eigenhandig verdeeld. Werkgroep doet een oproep naar de
medewerkers van de speelstraat/jeugdraad om hier met zijn allen aan mee te werken.
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We houden een gezamenlijke flyertocht op 20 augustus 2018 om 17u00 start @ OCP
en eindigen de tocht met frietjes eten.
Aanwezig: Gilles, Rob, Jules, Lieven + oproep geplaatst in facebookgroep Jeugdraad
De Pinte.
Kennen jullie mensen die wensen te flyeren, mogen ze ook altijd straten komen halen
naar het OCP – aan iedereen doe een oproep. Alle flyers moeten gebust zijn tegen
vrijdag 24 augustus 2018
o Opbouw: per dorp zal er een verantwoordelijke worden aangesteld die de op-en afbouw zal
coördineren.
b) Activiteiten
Dorpen: dit jaar zal er opnieuw gewerkt worden met verschillende dorpen:
1 Tienerdorp: Locatie: JH Impuls - Activiteiten: Bungeerun (Click) + djembéworkshop Muziekschool
(dorpsverantwoordelijke: Giel Baele)
2 Kleuterdorp: Locatie: Speelplaats kleuters en parking OKAY) - Activiteiten: Springkasteel Minions, Theetassen,
fietsparcours, zandbak (dorpsverantwoordelijke: Giel Baele)
3 Knutseldorp: Locatie: Langs de weg - Activiteiten: Muziekschool; karaoke, SPL amigos: Schminken, GBS:
krijtwedstrijd, Leefschool: Gekke Kapsels, Mobiele speelkamer + circusworkshop (dorpsverantwoordelijke: Stijn Brysbaert)
4 terras + podium:
13u45 – 13u55: sportac 86
14u40 – 14u50: sportac 86
15u00 – 15u15: dance reaction
15u30 – 15u50: Youthband
16u00 – 16u10: sportac 86
16u00 – 16u30: opzet splash
16u30-18u00: slotoptreden splash
5 Ritje op de politiemoto (dorpsverantwoordelijke: Lieven De Keukeleire)
6 Sportdorp:
Locatie: Speelplein – activiteiten: reuze voetbaldarts (dorpsverantwoordelijke: Lieven De Keukeleire)
7 Parking OCP: Locatie: parking OCP - Activiteiten: demonstratie sportac 86, Bamboeworkshop + hondhapper
(dorpsverantwoordelijke: Lieven De Keukeleire)
8 Avonturendorp: Locatie: Grasterrein OCP - Activiteiten: Funcity + obstakels, sjorconstructie FOS + Scouts en Gidsen,
Chiro, Workshop reuzezeepbellen blazen (dorpsverantwoordelijke: Maxime Vanderschueren)
c) Medewerking
Wij doen een warme oproep naar de medewerkers om samen met ons van deze 16de editie een succes te maken.
Gelieve per vereniging door te geven met hoeveel personen jullie komen helpen, zowel halve dag als ganse dag, ten
laatste doorgeven tegen 20 augustus 2018. Het invuldocument hiervoor kunt u vinden als bijlage bij dit verslag.
De medewerkerslijst per attractie wordt ook doorgemaild en je kan reeds aangeven welke activiteiten jullie
wensen te begeleiden.
Praktisch: de verdeling wordt op de dag zelf gemaakt.
d) Varia en Rondvraag

De jeugdraad heeft beslist dat deelnemende verenigingen een vlag mogen uithangen aan hun stand. Dus
niet meer aan begin of einde van de straat, maar mag aan de stand zelf. Voor de rest mag er GEEN
reclame gemaakt worden voor uw vereniging/evenementen. Uniformen zijn eveneens uitgesloten.


Net als de voorbije jaren worden er T-shirts en badges voorzien voor alle medewerkers die kunnen
afgehaald worden in het secretariaat. Het medewerkerssecretariaat is open: van 12u tot 13u30 (ophalen tshirts, badges en bonnekes) en van 17u tot 18u30 (om alles terug te brengen)



Wie heeft er allemaal de camionette van de gemeente nodig? FOS, Chiro en Scouts en Gidsen.
Het gemeentelijk bestuur geeft geen toestemming meer dat de verenigingen zelf rijden, dus we moeten een
planning opmaken om af te spreken wanneer iemand van het personeel dit kan doen. Best op zaterdag,
want de zondag zijn we allemaal nodig op de speelstraat. Of indien het mogelijk is op vrijdag. AFSPREKEN
MET DE DRIE verenigingen
Camionette Zaterdagavond: S&G
Camionette Zondagmorgen: FOS + Chiro





Op zondag is er net als vorig jaar terug eten voorzien voor de medewerkers: ’s middag’s sandwiches en ’s
avonds braadworsten.
Vegetarisch alternatief voorzien? Humussalade?
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Nadien kan er MISSCHIEN nog iets gedronken worden in het jeugdhuis, afhankelijk van de vordering van de
herinrichtingswerken in het jeugdhuis.



Nog extra mensen nodig voor zaterdag:
o Opbouw in de namiddag (= stoelen uitzetten): Lieven, Rob
o Begeleiding kinderfilm: 1 à 2 personen
o Bar ’s avonds: Jules, Lieven/Marthe

2. Goedkeuren en opvolgen verslag vorige vergadering (26 juni 2018)
Goedgekeurd!
3.
a.

Nieuws en mededelingen
Subsidies jeugd: oproep indienen subsidiedossiers
De jeugddienst doet een oproep om de subsidiedossiers in te dienen. De uiterste datum is 30 oktober 2018.
Jullie ontvingen van de jeugddienst een mail op vrijdag 2 augustus 2018 met een exceldocument die jullie
dienen in te vullen + voorzien van de nodige bijlages.

4.

Adviezen

5.

Verkiezingen 2018 – Debattle: Stand van zaken

WG: Gilles, Rob, Jeroen, Jules, Maxime en Bert
To do:


Bemerkingen vanuit de partijen bespreken



Opslagplaats zoeken

6.

Komende activiteiten jeugdraad:
a.

Kinderfilm + openluchtfilm – 1 september 2018

b.

Speelstraat – 2 september 2018

c.

Dag van de jeugdbeweging – 21 oktober 2018
WG: Jules, Lieven, Vito, Stijn, Alexander Van Maele

 LOCATIE:
o Viteux
 Opmerkingen:
 Elektriciteitsvoorziening?
 toestemming eigenaar
 vooraan
 achteraan (uit zicht?)
 gemachtigd opzichter – overstekende kinderen
o Gemeenteplein
 Opmerkingen:
 Plaatsgebrek/parkeergebrek o.w.v. verbouwingswerken
o OCP
 Opmerkingen:
 Eerder uit het centrum gelegen
 DAGVERLOOP EVENEMENT
 Opstart voorbereiding: 6u45
 Start evenement: 7u30
 Zelfde concept als vorig jaar (+ nu ook koffie voor de ouders)
 VOORBEREIDINGEN
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d.

 Opbouw Sjorconstructie + tent FOS
 Afbraak s&g
 Chiro maakt groot bord
 Sponsorpakket wordt aangevraagd (+bandjes BIJBESTELLEN) (beiden LIEVEN)
 Vuurschalen (chiro) + hout (s&g)
 Opkuis:
o Duidelijk afspreken
o Tent ’s morgens reeds afbreken
o Promo: zelfde als vorig jaar
 Materiaal:
o Kookpotten geschikt voor inductievuur (niet overdreven groot)
=> gasvuren scouts en gidsen
o Messen en gasvuren: FOS
o Plateaus: FOS
o Perculator: gemeente
o Spots en verlengkabels: gemeente?
o Boombox + AUX: chiro
o Boodschappen: werkgroep
Vorming: EHBO Lange sessie

 Data: 1 oktober, 8 oktober, 15 oktober, 22 oktober, 5 november, 12 november, examen op 19 november
 Max. 20 cursisten
 35€ pp (budget uitgetrokken gemeente)
 Huis van het Kind
 Eten en drinken voorzien (via budget Huis van het kind)
 Water (spuit/plat) en fruitsap
 Tafeltjes

7.
8.

9.

 Inschrijven tegen ?
 Google form (Marie Cocriamont) (first come first serve)
Evaluatie voorbije activiteiten
Opvolging adviesraden
a. Gemeentelijke mobiliteitsraad (David Lenaerts en Jules Vertriest als plaatsvervanger): /
b. Gecoro Aagje Rottiers -> vervangen door Marthe Van den Abbeele en Stijn Brysbaert (plaatsvervanger): /
c. Besoc Stijn Brysbaert.: /
d. Mina Raad Stijn Brysbaert: Gilles Coetsier wordt vervangen door Lieven De Keukeleire
e. Jeugdhuis Maxime Vanderschueren en Giel Baele: /
f. Cultuurraad Marthe Van den Abbeele: /
g. Sportraad Rob Hofman + Aagje Rottiers: /
h. Loko Maxime Vanderschueren: /
i. Amigoscomité Bert Seynhaeve: /
j. Schoolraad Maxime Vanderschueren: /
k. LOD: Jules Vertriest en Stijn Brysbaert: /
Varia
 6-7/10/2018 evenement op de chiro, vraag hierbij is of er hiervoor een evenementendossier moet worden
opgemaakt
 Vervanger voor Thijs Temmerman (vertegenwoordiger chiro) moet nog aangeduid worden
 Nieuwe vertegenwoordiger FOS in JR: Sarah Demeyer
 Nele Gurickx niet nieuw jeugdraadslid (mag uit mailinglijst)
 Site VRT> ‘jij kiest’: mogelijkheid om ideeën voor je gemeente in te posten
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/19/beslis-zelf-waar-de-verkiezingen-in-jouw-stad-of-gemeente-over-m/
 7-8/09/2018 (braderie): vrijwilligers gezocht om toiletten te bemannen
o
tegen vrijwilligersvergoeding
o
16+
o
In shiften
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o
o
o

7/09: tot 02u
8/09: tot 23u30
Givers s&g, speelplein amigos
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10. Data komende activiteiten leden jeugdraad
Wanneer?
Wat?
Schijt je rijk
23/09/2018

Wie?
Chiro De Pinte

Waar?
Jeugdwegel

11. Datum volgende vergadering
Wanneer?
19 september 20u

Waar?
Jeugdhuis Impuls
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