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Verslag
ALGEMENE VERGADERING

Dinsdag 12 februari 2019
Locatie: Chiro Sint-Agnès
Aanwezig:

Lucas Verkerken (Chiro Sint-Agnès), Tijl Hofman (Chiro Sint-Agnès), Sara Demeyer
(156ste FOS De Havik), Stijn Brysbaert (156ste FOS De Havik), Bert Seynhaeve (SPPL
Amigos), Tiemen Leyman (SPPL Amigos), Nora Debaene (Scouts en Gidsen De
Pinte), Josefien Reyntjens (Scouts en Gidsen De Pinte), Giel Baele (JH Impuls),
Maxime Vanderschueren (JH Impuls), Kevin Ombecq (JH Impuls), Jules Vertriest
(voorzitter), Jeroen Danneels (penningmeester), David Lenaerts (OC VBS), Maaike
(Boomhut), Marie Cocriamont (jeugdconsulent), Sharon Delabie (jeugdconsulent) en
Laure Reyntjens (Schepen van Jeugd)

Verontschuldigd:

Lieven De Keukeleire (secretaris), Evelyne Gomes (OC Erasmus), Cindy De Bruycker
(OC Erasmus), Arnout Laureys, Marie Bracquiné (Scouts en Gidsen) geeft volmacht
aan Nora Debaene, Gilles Coetsier, Rob Hofman

Afwezig:

Griet Milh (Crefi De Radijs), Marion Goeteyn (Crefi De Radijs), Sandra De Moor,

Verslag door:

Marie Cocriamont en Sharo Delabie

1.

Welkomstwoordje + kennismakingsrondje
De voorzitter heet ons van harte welkom op de eerste jeugdraad van 2019. Deze eerste jeugdraad zijn er wat
chips en wijn voorzien, smakelijk! Sharon is terug na haar zwangerschapsverlof, welkom. En voor Marie is het
haar laatste werkdag: bedankt voor jouw inzet gedurende de voorbije maanden!!
We verwelkomen ook een nieuw gezicht op de jeugdraad, namelijk de nieuwe schepen van jeugd: Laure
Reyntjens: WELKOM!

2.

Goedkeuren en opvolgen verslag vorige vergadering (12 december 2018)
Het verslag van 12 december werd goedgekeurd.
De vraag voor verkeersborden Scouts en Gidsen wordt nog eens verder bekeken. Sharon informeert bij
grondzaken. Scouts en Gidsen waren vragende partij om volgende verkeersborden te plaatsen:
 Doodlopende straat
 Bord ‘verboden te parkeren’, voorlopig staat er een zelfgemaakt bord
Momenteel staat er reeds een bord voor doodlopende straat als je het rondpunt oprijdt, maar dit is onduidelijk. Er
rijden toch nog heel wat mensen in..

3.

Nieuws en mededelingen
a) Vraag van de Boomhut: uitleg door Maaike van de Boomhut
Leefschool De Boomhut wil hun speelplaats avontuurlijker, groener en bewegingsvriendelijker maken. Ze
hebben reeds een plan en het plan werd kort toegelicht op de jeugdraad. Er komt een fietsparcours rondom de
school, een amfitheater, een plek waar men hutten kan bouwen, een speeltuig met een boomhut in en een
stukje wordt ingericht als waterspeelplaats.
Ze zijn nu aan het kijken om dit plan te realiseren en zijn daarvoor op zoek gegaan naar subsidies en doen
een subsidieaanvraag bij Moev en bij Pimp je speelplein. Moev vraagt om ook te bekijken om de speelplaats
open te stellen, dus niet enkel en alleen voor de kinderen van De Boomhut. Zou bijvoorbeeld in weekends of
vakanties opengesteld kunnen worden voor jeugdbewegingen. Er werd reeds een mail verstuurd naar de
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verschillende jeugdverenigingen en enkele hadden er positief op gereageerd. Wellicht zou het pas klaar zijn
eind 2020.
FOS: is een eindje wandelen, dus zou zeker niet voor elk weekend zijn, maar potentieel om sporadisch naar
toe te trekken. Moeilijk om visueel voor te stellen hoeveel ruimte er nu is. De toegang zou gratis zijn, niet de
bedoeling dat je huur zou moeten betalen. Uiteraard zullen er afspraken moeten gemaakt worden, maar dit zal
pas in een latere fase aan bod komen.
S&G
heeft
ook
interesse
om
deze
speelplaats
te
gebruiken.
Amigos eventueel ook geïnteresseerd. In de grote vakantie wordt er ook opvang voorzien door de ouders op
school, maar kan bekeken worden.
Algemene interesse vanuit de verenigingen om deze plek te benutten.
b)

Herstructurering Jeugdraad: brainstorm
Dit puntje wordt toegelicht door de schepen van jeugd. Er zijn veel verschillende adviesraden die goed
werken, daar is men zich van bewust. Het nieuwe bestuur wil eens alles op tafel leggen. Men wil vragen aan
de adviesraden om eens een zelfevaluatie te doen om zo te bekijken welke uitdagingen er zijn voor iedere
adviesraad.
Hoe zal deze evaluatie verlopen? Donderdag 14 februari zitten we met de ambtenaren, die een adviesraad
ondersteunen, samen om vanuit enkele evaluatie-instrumenten één te kiezen. In maart gaan we daarmee aan
de slag op de jeugdraad. Het zal wellicht de bedoeling zijn dat iedereen het document individueel invult en dan
op de jeugdraad in maart leggen we alles samen en bespreken het verder in groep. Dit document zal
meegestuurd worden met de uitnodiging voor de volgende jeugdraad.

c)

Lokale helden 2019?
In een van vorige verslagen deed het jeugdhuis een oproep naar lokaal talent in het kader van Lokale Helden?
Officiële datum van lokale helden is 26 april, maar cultuurdienst is aan het kijken om samen met de
muziekschool (ikv hun 5 jarige bestaan) iets te doen op dinsdag 30 april 2019.
Oproep vanuit de cultuurdienst:
Smullen van lokale muziek
Muziekschool De Pinte viert dit jaar hun vijfde verjaardag in De Pinte. We slaan daarom dit jaar de
handen in elkaar voor een unieke samenwerking: “Buffet, een muziekparcours in De Pinte”. Samen
nodigen we iedereen uit om op dinsdag 30 april (vooravond van de feestdag op 1 mei) te komen
genieten
van
een
van
de
vele
(huiskamer)concerten.
Woon je in De Pinte en wil je graag een huiskamer ter beschikking stellen, of ken je iemand met een
woonkamer of andere ruimte die kan dienen als toffe concertlocatie? Heb je zelf wat noten op jouw zang
of weet je dat (verborgen) muzikaal talent zitten? Laat het ons weten via www.depinte.be/buffet
Concept:
Bedoeling is dat we in 8 huiskamers starten met een halfuur optreden dan kan er binnen 2
huiskamers gewisseld worden en kan men nog een halfuur genieten van muziek.
Daarna gaan ze naar 4 grotere locaties met 4 groepen: we hadden al volgende ideeën van locaties:
Jeugdhuis, Bibliotheek, Viteux, ???: muziekoptreden van +/-45 minuutjes
En eindigen doen we in het OCP met nog enkele bands….
Concrete vraag naar Bands/muzikanten vanuit De Pinte?
Blanc (Rock, Queens of The Stone Age) – aangebracht door Tijl Hofman
Dj insanight (Syl Vanhoecke) – aangebracht door Stijn Brysbaert
Leidster van de FOS die sax speelt in een bandje – aangebracht door Stijn Brysbaert
Tim Leyman van Speelplein Amigos speelt super goed gitaar
Zoë Joos en Marie Degraeve van scouts en gidsen
Rappe kerels
Samenwerking met het jeugdhuis?
Jeugdhuis ziet het zitten om jeugdhuis ook als locatie in te plannen. En zal ook nog eens kijken voor lokale
bands.

4.

Adviezen en opvolgen van de adviezen
a)

Statuten/huiselijke reglement + afsprakennota Jeugdraad
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur moeten wij als jeugdraad ook nog een aantal zaken doen, die we
niet uit het oog mogen verliezen. Enkele artikels uit het huishoudelijk reglement:
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Statuten jeugdraad art. 8: Tegen begin oktober 2019 moeten we voor de komende twee jaar terug
een nieuwe samenstelling doen van de jeugdraad. Dus voor de periode 1 oktober 2019-30
september 2021 en dan wordt er telkens om de twee jaar opnieuw een installatievergadering
gehouden. De mandaten zijn verlengbaar.
 Statuten jeugdraad art. 30. De jeugdraad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe
zijn statuten ter goedkeuring voor in het eerste jaar van een nieuwe legislatuur.
Misschien is het ook het moment om de statuten/huishoudelijk reglement/afsprakennota van de jeugdraad
eens wat meer up to date te brengen. De laatste kleine aanpassing dateert van 2014.
Dit wordt meegenomen naar het evaluatiemoment op de volgende jeugdraad.
b)

Subsidies werkjaar 2017-2018: uitbetaling 2019
De subsidies werden berekend en worden voorgelegd op de jeugdraad. Kan de jeugdraad advies geven over
deze subsidieverdeling?
Belangrijke zaken die bij de berekening naar boven kwamen:
 Kampsubsidies: weekends of midweken in eigen lokaal tellen niet mee en volgens het reglement kunnen
er maximaal 2 dagen per leider per werkingsjaar gegeven worden als voorbereidingsdagen.
 FOS had nog een aanvraag gedaan voor gemeentelijke infrastructuur, maar er is enkele jaren geleden
een redelijke forfaitaire prijs afgesproken voor het gebruik van het OCP waardoor deze subsidie verviel.
 Het valt op dat er heel veel meer aanvragen zijn voor sociale tegemoetkoming. Normaal wordt hiervoor
800 euro gebudgetteerd en werd dit nog nooit volledig opgebruikt. Dit jaar werd er voor sociale
tegemoetkoming 1.514 euro betaald, wat serieus meer is dan de voorbije jaren.
FOS en Scouts en Gidsen krijgen hiervoor ook deeltje terug via hun koepel. Bij Scouts en Gidsen heet dit
Fonds op Maat en bij de FOS is dit enkel op het lidgeld. Bedoeling is dat je dit meerekent in de
subsidieaanvraag,
zodat
je
niet
tweemaal
geld
krijgt
via
verschillende
kanalen.
Zetten de jeugdbewegingen meer in op sociale tegemoetkoming? S&G doet meer moeite om dit te
vermelden.
Chiro Sint-Agnès
FOS De Havik
Scouts en Gidsen
Crefi De Radijs
Jeugdhuis Impuls
Speelplein Amigos
Kadervorming aan
jongeren

individuele

4.077,44 euro
7.975,48 euro
5.684,70 euro
1.514,12 euro
1.698,64 euro
1.477,21 euro
1.433,75 euro

Jeugdhuis impuls had de vraag: waarom zijn geen frequentiesubsidie krijgen. Bij het jeugdhuis tellen niet alle
openingsavonden mee, gaat vooral over grotere activiteiten waar er wat meer voorbereiding in kruipt.
Jeugdhuis kan je niet vergelijken met bijvoorbeeld een Chiro, Scouts, FOS. Is ook moeilijk om vanuit hetzelfde
subsidiereglement subsidies toe te kennen.
Het huidige subsidiereglement is geldig tot 31 december 2019. Misschien het ideale moment om ook het
subsidiereglement eens anders te bekijken? Misschien met de jeugdraad hier een werkgroep voor oprichten?
Eens kritische bekijken en nagaan of er geen andere soort subsidies wenselijk zijn. Bijvoorbeeld jeugdhuis
Impuls op een andere manier subsidiëren?
Meenemen naar volgende jeugdraad.
De huidige berekening voor werkjaar 2017-2018, uitbetaling 2019 wordt POSITIEF geadviseerd.
5.

Activiteiten jeugdraad:
a) Blokken@DePinte-Zevergem: december-januari: evaluatie
De verschillende locaties vonden de studenten positief. December/januari kon er gestudeerd worden in het
GBS, OCP, BIB, Raadzaal, Moerkensheide en Kerk
Jules heeft eens geteld en in het GBS zaten er op een bepaald moment 70 studenten. In de zomer zeker
vragen voor de kerk, want is daar serieus frisser, de bib is het te warm in de zomer.
De bib heeft het soms moeilijk met de openingsuren of lawaai van de studenten. Eventueel studenten
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aanstellen om soms open te doen op vrijdag, wanneer de bib later opengaat of zo. Dit duidelijk afspreken met
aangestelde studenten.
De communicatie via facebook wordt ook positief ervaren. Dit wordt ook doorgegeven via de studenten zelf.
b)

Zwerfvuilactie 2019: zaterdag 30 maart 2019
Beetje zelfde idee als vorig jaar. Belangrijk dat er hier terug werkgroep voor opgericht wordt.
Thijs (Chiro) ziet het zitten om dit wat te trekken, Sarah voor de FOS en Nora voor Scouts en Gidsen.
Terug met kostuums en terug vragen voor waterijsjes. Concrete zaken best afspraken met Mariska Samyn
(mariska.samyn@depinte.be): materiaal, ijsjes.... Startlocatie zou bij de FOS zijn en de uren zouden zijn van
14.30 tot 17.30 uur.

c)

Buitenspeeldag – woensdag 24 april 2019
De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die enerzijds kinderen en jongeren aanzet om buiten
te sporten en spelen in hun onmiddellijke omgeving, en anderzijds openbare besturen en ouders stimuleert om
kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten in die onmiddellijk woonomgeving.
Dit hoogtepunt is een blijvende oproep om het buiten spelen en sporten aan te moedigen en op een positieve
manier aandacht te vragen voor de specifieke noden van kinderen en jongeren in de publieke ruimte.
Mochten jullie of leiding of oudste leden zin hebben om te komen helpen, altijd welkom en geef een seintje aan
de jeugddienst.

6.

d)

Leidersactiviteit – vrijdag 26 april 2019
Speelplein Amigos heeft zoals beloofd nagedacht welke activiteit ze willen doen. Ze hadden drie dingen die
naar boven kwamen: bierpongen met water, badmintonnen en petanque. Het wordt petanque. Bestuur van de
jeugdraad zal kijken om terug hotdogs te voorzien. Best terug aan het OCP. Is gemakkelijk en dichtbij het
jeugdhuis.

e)

Knikkerkampioenschap terug in 2019?
Joren wil dit zeker terug dragen, maar vanuit jeugdraad best ook terug een werkgroep samen stellen. Dit is
niet veel voorbereidingswerk. Jeroen wil graag de dag zelf komen helpen, maar bij de voorbereiding zelf wordt
het moeilijk. Op 1 mei is er bekerfinale en Gent speelt, dus beter niet op die datum. Misschien paasmaandag:
22 april?
Werkgroep bestaat momenteel uit: Bert, Joren en Maxim.

f)

Openluchtfilm + kinderfilm 31/08/2019 + Speelstraat 1/09/2019
Belangrijk om al een werkgroep samen te stellen zodat we in maart al een eerste keer kunnen samen komen.
Werkgroep: Jeroen, Maxime, Lukas, Thijs, Luna Jonckheere, Lieven, Josefien (Marie eventueel vervanging bij
terugkomst), Jules.
Na de speelstraat van 2018 zijn er een drietal balken blijven liggen. Josefien heeft navraag gedaan kort na de
speelstraat, maar was van niemand. Nu liggen deze balken er nog. Scouts en Gidsen zou ze eventueel
gebruiken tijdens Pioniersfuif en dan verdelen? Ze liggen momenteel buiten aan het OCP voor de
squashboxen. FOS zal nog eens checken of ze van hen zijn en laat iets weten aan Josefien.

g)

Dag van de jeugdbeweging 18/10/2019
Het concept is goed, dus naar 2019 terug op die manier. Het is nu aan de Chiro om iets op te bouwen, FOS
breekt af en Scouts en Gidsen maakt iets. Zo snel mogelijk aan Viteux vragen of zij terug gesloten zijn en of dit
terug mag doorgaan op die locatie.
In 2018 was er sponsoring door de Makro, opmerking hierbij is dat de vlag veel te groot was. Okay sponsort
ook graag, eventueel eens vragen aan winkels binnen De Pinte of zij het zien zitten om te sponsoren?
Werkgroep: Jules, Tijl, Stijn.

Opvolging adviesraden
a) Gemeentelijke mobiliteitsraad (David Lenaerts en Jules Vertriest als plaatsvervanger):
Jules is niet geweest. David wel, korte toelichting van enkele belangrijke punten:
- De vraag werd gesteld of de bloempotten aan ‘t Kruisken of dit wel goed en veilig is. Ze gaan het opnieuw
opmeten.
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b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
7.
-

-

-

8.

- werken aan afrit van de E17, de omleiding zouden ze leggen zodat je langs de Nieuwstraat gaat. Dit omdat
er file is op ’t Kruisken.
- verkeerslichten aan Texaco: borden voor fietsers dat je rechts mag inslaan. Er staan er al als je rijdt op
Polderdreef maar nog niet als je van Europaplein komt of van de Post. Dit wordt in overweging genomen.
Gecoro (Rob Hofman en Maxime Vanderschueren als plaatsvervanger: nog niet geweest.
Besoc (Stijn Brysbaert): is al tijdje geleden dat er nog een samenkomst geweest is.
Mina Raad (Stijn Brysbaert & Lieven De Keukeleire):
De zwerfvuilactie is aanbod gekomen. Stijn had de vraag gesteld of de jeugdverenigingen in plaats van
zwerfvuil oprapen ook nog iets anders kunnen doen omdat de scholen ook al zwerfvuil rapen. Nu in 2019
zullen de scholen geen zwerfvuil rapen dus stelt zich het probleem niet. Maar we delen alvast de voorstellen
van de Minaraad en Milieudienst: knutselen met afval, bomen planten, bloemenweides inzaaien, fietseducatie,
insectenhotels maken,….
Als variapunt was er ook een puntje ivm dat de lokale handelaren veel plastic zakken gebruiken. Er werd een
oproep gedaan om de lokale handelaren bewust te maken ivm plastic zakken. Eventueel een actiegroep
oprichten en alternatieven voor plastic zakken: herbruikbare zaken, potten,….
Jeugdhuis (Maxime Vanderschueren en Giel Baele):
Jeugdhuis Impuls heeft sinds januari een ‘nieuwe werking”. Iedere maandag om 19u30 wordt er samen
gezeten met de leden. Iedereen is welkom om langs te komen, er is ruimte voor nieuwe ideeën. Drukke
agenda voor de komende periode. 1 maart: Proud to be fout, 9 maart beursfuif: samen met nog 10 andere
jeugdhuizen uit de buurt. Jeugdraad vind de beursfuif supertof concept, maar in de communicatie momenteel
te weinig duidelijk dat het samen met nog andere jeugdhuizen is.
Cultuurraad (Tijl Hofman)
Sportraad (Tijl Hofman + Aagje Rottiers)
Loko (Maxime Vanderschueren)
Amigoscomité (Bert Seynhaeve)
Schoolraad (Maxime Vanderschueren): uurverdeling van de leerkrachten, niet echt relevant
LOW (Jules Vertriest en Stijn Brysbaert): Jules is niet gegaan
GROS (Nora Debaene): Nora nog geen mailtje gekregen

Varia
Arnout Laureys geeft zijn ontslag in de jeugdraad. Bedankt Arnout voor jou jarenlange inzet. Hij wil indien nodig
wel altijd helpen op de speelstraat zelf.
Marie bedankt iedereen voor de fijne samenwerking van de voorbije maanden.
Speelplein Amigos doet een oproep naar animatoren voor de paasvakantie van 2019. Het formulier kan nu
digitaal ingevuld worden op de website van de gemeente.
Jeroen geeft aan toen hij op sponsortocht ging voor de speelstraat een handelaar volgende bedenking had: velen
komen vragen voor sponsorgeld en dat ze dit met veel plezier doen, maar dat ze merken dat er dan vaak naar
andere winkels gegaan wordt voor dan effectieve inkopen te doen en dat is wel wat jammer. Misschien bij
aankopen ook eens denken aan de lokale handelaars?
Doorgeven aan Scouts en Gidsen wie de 2 gratis kaarten krijgt voor Pioniersfuif + laten weten met hoeveel
leiding je naar de Pioniersfuif zou komen. Zodat ze de kaarten langs de kant kunnen leggen. Wacht hier niet te
lang mee.
De Chiro zou graag voor 50 jaar Chiro graag een sjorring plaatsen op het gemeenteplein. Thijs stuurt de vraag
door naar Sharon en dit wordt bekeken.
Laure Reyntjens: is content met het enthousiasme van de jeugdraad. Bedankt voor de leuke jeugdraad.

Data komende activiteiten leden jeugdraad

Wanneer?

Wat?

Wie?

Waar?

Zaterdag 23 februari 2019
Zondag 24 februari 2019

Pioniersfuif + bodega
Winterbar na de werking om
17 uur
Proud ob e fout
Beursfuif
ism
andere
jeugdhuizen
Havikse feesten

Scouts en Gidsen De Pinte
Chiro De Pinte

OCP
Chirolokalen

JH Impuls
JH Impuls

JH Impuls
JH Impuls

FOS

FOSlokaal

Vrijdag 1 maart 2019
Zaterdag 9 maart 2019
Zaterdag 16 maart 2019
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Vrijdag 15 maart 2019

Zaterdag 16 maart 2019

Zondag 17 maart 2019

Zaterdag 30 maart 2019
Zaterdag 30 maart 2019
Zondag 31 maart 2019

9.

Chiro
Universalis:
spetterende quiz over de
chiro. Voor mensen die ooit
in de Chiro gezeten hebben.
In mijnen chirotijd…., TD
Ancien (optredens door
muziekvirtuozen
onder
leiding en oudleiding)
Doorlopend pastabar
Eetfestijn: keuze tussen
stoverij, warme zalmschotel,
balletjes in tomatensaus
Stampagne de Luxe
Burgeravond + Tequilaavond
Eetfestijn MJR-team (Tijl
zijn Papa rijdt terug de 1000
km)

Chiro De Pinte

Erasmus

Chiro De Pinte

Erasmus

Chiro De Pinte

Erasmus

Stam FOS De Havik
Scouts en Gidsen De Pinte

FOSlokaal
Scoutslokaal

MJR-team

Datum volgende vergadering

Woensdag 27 maart 2019 om 20 uur @JH Impuls
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