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

AGENDA
ALGEMENE VERGADERING

Woensdag 12 december 2018
Te 156e FOS De Havik
Aanwezig:

Jules Vertriest (voorzitter), Lieven De Keukeleire (secretaris), Nora Debaene (Scouts & Gidsen), Marie
Bracquiné (Scouts & Gidsen), Stijn Brysbaert (FOS), Sara Demeyer (FOS), Tijl
Hofman (chiro), Giel Baele (Jeugdhuis Impuls), Maxim Vanderschueren (Jeugdhuis
Impuls), Marie Cocriamont (jeugdconsulent), Evelyne Gomes (schoolraad), Anke
Dhondt (Amigos), Kevin Ombecq (JH), David Lenaerts (oudercomité VBS), Rob
Hofman

Verontschuldigd: Jeroen Danneels (penningmeester), Lucas Verkerken (chiro), Bert Seynhaeve (Amigos), Alexander
Van Maele (Scouts en gidsen, vervangen door Nora Debaene), Cindy De Bruycker
(Ouderraad Erasmus)
Afwezig: Griet Milh, Marion Goeteyn, Aagje Rottiers, Sandra De Moor, Arnout Laureys, Gilles Coetsier, Matthias
Boeraeve, Arnaud Vanhamme, Werner Vlaeminck, Trudo Dejonghe, Vito Stalpaert,
Josefien Reyntjens
Verslag door: Lieven De Keukeleire
1. Goedkeuren en opvolgen verslag vorige vergadering (19 september 2018)
Goedgekeurd
2. Nieuws en mededelingen
a) Opvolging subsidiedossiers
De toegekende subsidies voor de verschillende verenigingen werden voorgelegd aan de aanwezigen ter inzage. Er
bestaat nog een kleine kans op wijzigingen.
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 bib van De Pinte ligt vast (17/12-31/01/2018). Zonder verplichte
voorafgaandelijke inschrijving.
Op volgende data kan er echter geen gebruik worden gemaakt van de bibliotheek
 24/12, als alternatief kan er gestudeerd worden in de blije school van 9u-12u.
 25 december, officiële sluitingsdag.
 26/12, als alternatief kan er gestudeerd worden in de blije school van 9u-18u.
 27/12, als alternatief kan er gestudeerd worden in de blije school van 8u30-18u.
 31/12, als alternatief kan er gestudeerd worden in de blije school van 9u-12u.
 1 januari, officiële sluitingsdag.
 17 januari, als alternatief kan er gestudeerd worden op Moerkensheide van 8u30-18u.
 Op de andere data zullen andere locaties beschikbaar gesteld worden
Op volgende data kan zowel in de bib als in de raadzaal gestudeerd worden:
 28/12, 29/12, 4/01, 5/01
b) Leidersactiviteit
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5.

Datum: vrijdag 26 april 2019
Activiteit (speelplein amigos): tegen volgende vergadering

Evaluatie voorbije activiteiten
a) EHBO lange sessie
Heel zinvol
9 deelnemers (FOS:4, Chiro:0, S&G: 0, JH: 4, speelplein: 0) – 25 deelnemers mogelijk
o Lage opkomst
o Slechts 1 jeugdbeweging vertegenwoordig.
Vaste vorming voor om de 2 jaar
Periode oktober-november ideaal
b) Vrijwilligersfeest
Fijn, gezellig
Goede band

6.

Geluidsnormen op de FOS:
a) Klacht wegens geluidsoverlast op FOSNOIZE
b) Oplossing tegen overlast: Vragen aan de geluidstechnieker om begrenzer op de installatie te plaatsen. Scouts en
gidsen en Chiro hebben hier ervaring mee op hun respectievelijke fuiven in het OCP. De geluidstechnieker op
beide evenementen is Nico Tack. In dit geval is het onmogelijk om de ingestelde geluidsnorm te overschrijden.
Er is echter geen garantie dat andere geluidstechniekers, zoals op FOSNOIZE het geval is, met deze techniek
vertrouwd zijn. Desalniettemin is het een goede oplossing, voor toekomstige edities dient de mogelijkheid voor
geluidsbegrenzing dus nagevraagd te worden.
c) Deeloplossing: Voorwaarde in het contract van de DJ’s opnemen om deel van vergoeding af te houden indien
geluidsnorm overschreden wordt.
d) Voorstel om voor elke fuif (niet enkel OCP-fuiven) een fuifoverleg te organiseren samen met medewerkers van de
gemeente zodat er duidelijkere richtlijnen kunnen gecommuniceerd worden.
7. Opvolging adviesraden
a. Gemeentelijke mobiliteitsraad (Jules Vertriest):
i. Voorrangsregeling station zal wijzigen: de stationsstraat wordt een voorrangsweg.
ii. In Park te Poldere komt een zone voor kortparkeren tijdens de schooluren, dus bedoeld voor spitsverkeer
bij het afzetten en ophalen van de kinderen van de VBS.
b. Gecoro Marthe Vandenabbeele (tot Januari), Rob Hofman (Maxime Vanderschueren): niet
samengekomen
c. Besoc Stijn Brysbaert.: ?
d. Minaraad Stijn Brysbaert & Lieven De Keukeleire (geen vergadering in november, volgende vergadering
gepland op dinsdag 18/12):
i. Nog steeds veel sluikstort onder de brug, nabij de scouts
ii. Overlast van ratten op de scouts en gidsen.
In geval van overlast van ongedierte heeft de gemeente een lokale ongediertebestrijder en een
pagina met advies (https://beestjeskwijt.be/ongediertebestrijding/de-pinte)
e. Jeugdhuis Maxime Vanderschueren en Giel Baele:
i. Avond van de oude garde: top
ii. Nieuw bestuur verkozen:
- groot bestuur, met laagdrempelige toetreding
b. Taken verdeeld over grotere groep
c.Vrijblijvend de mogelijkheid om meerdere of slechts 1 evenement te organiseren
d.
Open vergaderingen
f. Cultuurraad Marthe Van den Abbeele (->Tijl Hofman)
i. Afscheid voorzitter Bart Laureys
ii. Verkiezing genomineerden cultuurverdienste
iii. Bekendmaking subsidies
g. Sportraad Rob Hofman + Aagje Rottiers: Plaatsvervanger voor Rob nodig februari – juni, dit wordt Tijl
Hofman
h. Loko Maxime Vanderschueren: niet samengekomen
i. Amigoscomité Bert Seynhaeve: niet samengekomen
j. Schoolraad Maxime Vanderschueren: /
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k.
l.
8.

LOW: Jules Vertriest en Stijn Brysbaert: /
GROS: vragen vertegenwoordiger vanuit de jeugdraad, dit wordt Nora Debaene

Varia
a.

Verkeersborden nodig aan de scouts
i. Verkeersbord om aan te geven dat de straat waar de scouts gelegen is een doodlopende straat is
ii. Wegwijzer naar hopper aan het rondpunt: staat aangegeven
iii. Bord nodig “verboden parkeren”, voorlopig staat een zelfgemaakt bord
b.
Nieuwe editie knikkerkampioenschap?
Voortrekkers afwezig – nagaan wie nog geïnteresseerd is
 Nood aan voldoende volk om mee te helpen -> werkgroep: Joren bevragen, werkgroep moet ten laatste op
volgende vergadering samengesteld worden.
Voldoende succes vorig jaar?
 Oproep doen bij de liaan zodat zij opnieuw kunnen aanwezig zijn om de namiddag in te vullen
c.
Zwerfvuilactie:
i. Op zaterdag 30 maart, vertrek op de jeugdwegel (onder voorbehoud met het tijdstip van de actie van de
scholen) + ook de route hierop afstemmen
ii. Als afsluiter wordt gezamenlijk een spel spelen
iii. Advies voor komende jaren: tijdstip vastleggen waarop actie van de scholen doorgaat en welke toer er
gedaan wordt, bovendien dient deze inplanning best altijd te gebeuren in augustus, dit is het moment
waarop de jeugdverenigingen hun jaarkalender van activiteiten opstellen.
1. Voorstel: Scholen in oktober
2. Jeugdverenigingen in april/mei
iv. Voor volgende edities ook nadenken over andere activiteiten (overleg met MINA-raad)
d.
Herintroductie MAAK KABAAL?
Reeds equivalent onder de vorm van de zwerfvuilactie
e.
Vrijwilligersfeest
- Nadenken over andere naam:
Reden: Sportverdienste, cultuurverdienste zijn eerder prestatiegerelateerd en hadden vroerger hun
eigen evenement, deze zijn samengevoegd, nog later zijn ook de vrijwilligers hieraan toegevoegd.
Alle categorieën verdienen het zeker om eens in de bloemetjes te worden gezet, maar het lijkt
namens de jeugdraad beter om de sport-en cultuurverdienste te beoordelen naar hun geleverde
bijdrage, los van het feit of het nu vrijwilligers zijn of niet. De verdienstelijk vrijwilligers worden in
andere categorieën genomineerd.
In dit formaat lijkt het de jeugdraad ook beter om een nieuwe naam voor dit evenement te bedenken.
f.
Uitnodigen CD&V en NVA: om visie te komen toelichten
o Tijdig uitnodigen
o op jeugdraad in Januari/februari
g.
Evenement Jeugdhuis: Lokale helden
Talent mag zich steeds komen aanbieden bij het jeugdhuis
h. Nieuwe jeugdraad Latem wil brainstormen met jeugdraad De Pinte
i. Uitnodigen op vergadering
ii. Agenda doorsturen (om idee te krijgen van de structuur)
iii. Jaarplanning eens doorsturen
i. Meerjarenplan: bepalen aandachtspunten vanuit de jeugdraad aangaande jeugd
i. Uitleendienst:
1. hoeveelheid te verhuren materiaal te verhogen, vaak tekort bij vragende partijen, bovendien vaak
beschadigd
2. Lijst moet geüpdate worden
3. Diversiteit aan materiaal moet uitgebreid worden
4. Uitleenbaarheid decibelmeter
5. Naast ‘nadars’ ook ‘Heras’-hekkens voorzien
ii. Budget voor gezonde voeding scholen moet omhoog
iii. aanvraagformulier evenementen
1. Vereenvoudigen én verduidelijken
2. Bijhouden van dossiers (ivm voorgaande edities) -> via platform, log-in per vereniging om toegang
te krijgen tot hun dossiers, zaalreservering openbaar stellen
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3. Mogelijkheid voorzien om fouten aan te passen
j. Duidelijkheid omtrent project ‘centrumbocht’
i. Vrijwaren of bebouwen?
k. Speelvriendelijke woonwijken
Reeds speeltuigen/speelruimte voorzien in nieuwe wijken, maar niet in oudere wijken.
 Eeuwfeestlaan, wijken achter het Europaplein
 Wijken voor Scheldevelde (Hendrik Conscience e.d.)
l. ACTIE: ‘Generatie rookvrij’
i. Drank en drugsnota jeugdverenigingen
ii. Actie nodig tegen rokende ouders die kinderen ophalen
m. Spelnamiddag organiseren tvv de liaan, los van de jeugdverenigingen, maar met hulp van de
jeugdverenigingen
n. Per jeugdvereniging moet impact van GDPR eens geëvalueerd worden
o. Dag van het park 16 juni 2019
i. Gratis picknick Scheldevelde 11h-12h
ii. Vraag naar medewerkers, valt moeilijk owv examens
i) Winterdorp De Pinte
j) Iedereen welkom om bij te dragen aan de werking van het jeugdhuis.
11. Data komende activiteiten leden jeugdraad
Wanneer?
Wat?
Kerstmarkt
15/12/2018
Proud to be fout
03/03/2018
Feest 50 jaar Chiro St.
15-16/03/2019
Agnes

Wie?
FOS De Havik
Jeugdhuis
Chiro De Pinte

Waar?
Jeugdwegel De Pinte
Polderbos
Jeugdwegel 1, De Pinte

12. Datum volgende vergadering
Wanneer?
12 februari 2019, 20h

Waar?
Chiro, jeugdwegel 1 De Pinte
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