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

VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING@Scouts&gidsen

Dinsdag 23 oktober 2018
Te Scouts & gidsen De Pinte-Zevergem
Aanwezig: Alexander Van Maele (Scouts en gidsen), Jules Vertriest (voorzitter), Marie Cocriamont (jeugdconsulente),
Cindy De Bruycker (Erasmus schoolraad), Evelyne Gomez (Erasmus schoolraad) Tijl Hofman (Chiro), Lukas Verkerken
(plaatsvervanger Thijs Temmerman, Chiro),
Jeroen Daneels (penningmeester), Lieven De Keukeleire (secretaris), Stijn Brysbaert (FOS De Havik), Sara Demeyer
(FOS De Havik),
Bert Seynhaeve (Speelplein Amigos), Rob Hofman (gecoöpteerd), Maxime Vanderschueren (JH Impuls)
Verontschuldigd: Trudo Dejonghe, Arnout Laureys, Giel Baele
Afwezig: Thijs Temmerman, Griet Milh, Marion Goeteyn, Aagje Rottiers, Sandra De Moor, Gilles Coetsier, David
Lenaerts, Werner Vlaeminck, Vito Stalpaert, Josefien Reyntjens, Marie Bracquiné
Verslag door: Lieven De Keukeleire
1.

Goedkeuren en opvolgen verslag vorige vergadering (19 september 2018)
Het verslag van de algemene vergadering van 19/09/2018 werd goedgekeurd.
2. Nieuws en mededelingen
a. Subsidies jeugd: oproep indienen subsidiedossiers
De jeugddienst doet een oproep om de subsidiedossiers in te dienen. De uiterste datum is 30 oktober 2018.
Alle jeugdverenigingen ontvingen van de jeugddienst een mail op vrijdag 2 augustus 2018 met een Exceldocument dat ingevuld dient te worden en voorzien moet zijn van de nodige bijlages.
b. Operatie perforatie (https://www.operatieperforatie.be/):
Het ‘ontharden’ van openbare ruimte wordt door de Vlaamse overheid gesubsidieerd, gedurende de lokale
bestuursperiode van 2019-2024. Ontharding leidt immers tot verbeterde insijpeling van regenwater, betere
afkoeling, verhoging van de biodiversiteit en de belevingswaarde.
Omwille van de huidige subsidiëring is het nu het moment om plekken waar nodig in De Pinte te ontharden.
Navraag tijdens de algemene vergadering leverde volgende voorstellen op, gelet op het feit dat er vooral
gemikt wordt op parkeerplaatsen en op plaatsen die aan herinrichting toe zijn.
o Parking OCP: afgekeurd, o.w.v. eraan gerelateerde moeilijkheden op evenementen die daar frequent
plaatsvinden.
o Nieuwe inrichting jeugdwegel.
o Parking De Post
o Europaplein
o Kerk van Zevergem
3.

Adviezen en opvolgen van de adviezen

4.

Komende activiteiten jeugdraad:
a) blokken@debib: 17/12-31/01/2018
De periode waarop in groep kan gestudeerd worden in De Pinte ligt vast (17/12-31/01/2018), volgende
locaties worden overwogen:

Bib (zeker beschikbaar)
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5.

Raadzaal: Nog geen zekerheid, afhankelijk van de vooruitgang bij de verbouwingen.
Moerkensheide (nog niet zeker)

Evaluatie voorbije activiteiten
a) Debattle
Groot publiek
Organisatie verliep vlot
Niet iedereen op de hoogte – oplossing: evenement nog meer delen
Betere keuze onderwerpen om meer een discussie op gang te brengen en meer de tegenstellingen uit
te spelen
Positionering tafels en gebruik micro’s
Aanvangsuur (19u) iets te vroeg voor werkende mensen (was ook een doelgroep waarbij er ook
significante interesse was voor het evenement)
Vragenronde had langer gekund
Onderwerpen waarop niet veel debat losbarst, sneller beëindigen en meer tijd vrijmaken voor
vragenronde
Moderator nodig met goede dossierkennis, eventueel per 2 (2 personen die goed op elkaar zijn
ingespeeld).
b) Dag van de jeugdbeweging
Locatie
Pluspunten:
o Algemeen beter gevoel, gezellig
o Kinderen zitten verder van de straat
o Afwas kan daar gedaan worden (kraantje)
Minpunten
o Geen vuurkorven mogelijk
o Editie 2018, eigenaar (Henri) toevallig met verlof, geen garantie dat het volgend jaar opnieuw
daar kan plaatsvinden
o Zeer duidelijk afspreken omtrent uur van afbraak (in overeenstemming met de geplande
feestelijkheden in Viteux)
Conclusie locatie: volgend jaar opnieuw proberen om het evenement aan Viteux te laten doorgaan.
Meer dan 200 kinderen, daarom in de toekomst 250-300 bandjes bestellen bij ‘dag van de
jeugdbeweging’-website
Betere verdeling taken -> chiro ook invoegen in rotatie van opbouw/afbraak
o Opbouw sjorconstructie
o Bord
o Opkuis ontbijt
o afbraak sjorconstructie
Sponsoring: geen bezwaren
Promotie: in alle Pintse (VBS, GBS, De Boomhut, De Kleine Prins, Erasmus) en Zevergemse (VBS)
scholen affiche gaan uithangen.
c) EHBO lange sessie (halverwege)
Positieve tussentijdse reacties
Heel zinvol
9 deelnemers (8/9 altijd aanwezig, FOS:4, Chiro:0, S&G: 0, JH: 4, speelplein: 0) – 25 deelnemers
mogelijk
=> Lage opkomst
=> Slechts 1 jeugdbeweging vertegenwoordigd is.
-

6.

Nominaties jeugdverdienste van het jaar
Nora, Josefien, Robbe: leiding van eerste AKABE-tak, de beren (anders kan best) S&G. Kiezen voor leiding
geven in AKABE-tak is niet evident.
Bert Seynhaeve: 4 jaar hoofdanimator speelplein Amigos (daarvoor reeds jarenlang animator) – jeugdtrainer JV
De Pinte – geëngageerd (tot in zijn studiekeuze toe (onderwijzer, sociaal werk)
Joren Goeteyn: leider bij FOS De Havik – takleider – één van de leiders met grootste kennis van materialen en
technieken – monitor bij speelplein Amigos – bedenker knikkerkampioenschap

jeugdraad verslag 4 – werkjaar 2017-2018

Pagina 2

Niels Bracquiné: om bijna eigenhandig JH te verbouwen
Maxime Vanderschueren: omdat hij al 5 jaar lang altijd geëngageerd, gemotiveerd en met passie voor de jeugd
werkt.
7.

8.

Opvolging adviesraden
a. Gemeentelijke mobiliteitsraad (David Lenaerts en Jules Vertriest als plaatsvervanger):
Particulier die laadpaal wil installeren en bijhorend een parkeerplaats daarvoor wil kopen om deze te
beheren – Mobiliteitsraad heeft zelf onvoldoende juridische kennis om hierover te oordelen.
Legaal om als fietser beide richtingen van rondpunt te nemen aan JH
b. Gecoro Marthe Van den Abbeele: vervanger nodig voor Marthe (als gemeenteraadslid is het verboden om in
de jeugdraad te zitten). Dit wordt Rob Hofman t.e.m. januari en Maxime Vanderschueren wordt de
plaatsvervanger van Rob Hofman vanaf februari t.e.m. juni.
c. Besoc Stijn Brysbaert.: /
d. Mina Raad Stijn Brysbaert & Lieven De Keukeleire:
Groene buffer tussen autosnelweg en sportpark Moerkensheide
o Verlaging fijn stof
o JV weigerachtig omwille van toename groenafval op de velden
o Er komt een compromis-oplossing
e. Jeugdhuis Maxime Vanderschueren en Giel Baele:
Nacht van de jeugdbeweging was een succes
Hou de facebook-pagina in de gaten voor komende evenementen
Night of metal
o Geen al te grote opkomst
o Te luid – te wijten aan drum -> elektrische drum kan oplossing zijn
o Decibelmeter in orde – gemakkelijker maken om decibelmeter van OCP te lenen voor
evenementen in jeugdhuis
o Oordoppen bestellen
o 24/11/2018 Dag van de jeugdhuizen – avond van de oude garde
f. Cultuurraad Marthe Van den Abbeele: vervanger voor Marthe, Tijl Hofman
g. Sportraad Rob Hofman + Aagje Rottiers:
h. Loko Maxime Vanderschueren: /
i. Amigoscomité Bert Seynhaeve:
Nieuwe ideeën
o Paars (1ste en 2de middelbaar): meer de sportclubs, cultuurraad, verenigingen aanspreken om
bepaalde vormingen/initiaties te geven
o Andere aanvangsuren
o …
FOS kan refter GBS niet meer gebruiken in de toekomst voor hun leidingsweekend
j. Schoolraad Maxime Vanderschueren: /
k. LOW: Jules Vertriest en Stijn Brysbaert: /
Varia
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

Kluiffuif: OCP zeer tevreden over opkuis
Chiro wil groepsaankoop van balken tussen alle jeugdbewegingen: op die manier kunnen ze ook
deels hun opslagprobleem oplossen. Anderzijds zijn er maar een klein aantal balken nodig bij S&G De
Pinte-Zevergem en geen bij de FOS.
Aankloppen bij scouts Latem/Sint-Denijs ook een mogelijkheid.
Verkeersborden nodig aan de scouts
Verkeersbord om aan te geven dat de straat waar de scouts gelegen is een doodlopende straat
is
Wegwijzer naar hopper aan het rondpunt
Zwerfvuil aan de scouts: doorgeven op MINA-raad
Plakkaten speelstraat afkrabben
Vrijblijvende vergadering JH: zeker welkom zijn aspi’s, JIN, 1 e jaar leiding
Nieuwe editie knikkerkampioenschap?
Voortrekkers afwezig – nagaan wie nog geïnteresseerd is
Voldoende succes vorig jaar?
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h) Leidersactiviteit: de keuze voor een activiteit is aan Amigos.
i) Plaatsvervanger Thijs Temmerman: Lucas Verkerken (chiro)
j) Voordelige tentenverhuur (aanvragen voor 5/11/2018):
k) Uitnodigen CD&V en NVA: om visie te komen toelichten
Tijdig uitnodigen
Advies schrijven over criteria voor nieuwe schepen van jeugd (via mail ter uitnodiging)
op jeugdraad in Januari/februari
9. Data komende activiteiten leden jeugdraad
Wanneer?
Wat?
FOSNOIZE
03/11/2018

Wie?
FOS DE HAVIK

17/11/2018

Streekbierenavond

FOS DE HAVIK

24/11/2018

Avond van de oude garde

Jeugdhuis Impuls

Waar?
LOKALEN
Jeugdwegel
LOKALEN
Jeugdwegel
Jeugdhuis Impuls

10. Datum volgende vergadering
Wanneer?
12/12/2018, 20 uur

Waar?
FOS DE HAVIK, Jeugdwegel
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FOS
FOS

