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

voorbereidend Verslag
ALGEMENE VERGADERING

Woensdag 9 mei 2019
Locatie: Scouts en gidsen De Pinte - Zevergem
Aanwezig:

Jules Vertriest (Voorzitter), Wendy Van Rijsselberghen (jeugdconsulent), Laure
Reyntjens (schepen), Tijl Hofman (chiro), Thijs Temmerman (chiro), Nils Hofman (JH
Impuls), Giel Baele (JH Impuls), Maxime Vanderschueren (JH Impuls), Sara Demeyer
(FOS), Marthe Vromant (FOS), Cindy De Bruyker (schoolraad), Lieven De Keukeleire
(secretaris)

Verontschuldigd:

Marion Goeteyn (Crefi), Bert Seynhaeve (speelplein Amigos), Stijn Brysbaert (FOS)

Afwezig:

Gilles Coetsier (gecoöpteerd), Nora Debaene (Scouts en gidsen De Pinte Zevergem), Anke D’hondt (Speelplein Amigos)

Verslag door:

Lieven De Keukeleire

1. Goedkeuren en opvolgen verslag vorige vergadering (27 maart 2019)
Verslag goedgekeurd.
2. Nieuws en mededelingen
a. Voorstelling jeugdraad 2.0:
Opsplitsing verloop jeugdraad in 2 gedeeltes:
 Deel waarin jeugdverenigingen onderling zaken kunnen regelen
 Deel ‘vrije’ inbreng: aanleveren initiatieven, ideeën, bespreken van problemen, bezorgdheden …
in een thematische opbouw ingegeven vanuit werkgroep/kern jeugdraad
b. Jeugdradenoverleg uitwisseling in regio NOZO (Noord-Oost-Zuid-Oost-Vlaanderen)
 Belang van sociale media: opstart facebookpagina en instagram-account
 Opsplitsing verloop jeugdraad (zie punt a)
c. Kindergemeenteraad (vierde vergadering 27/04/2019)
 Kinderfuif (vrijdag 21 juni)
 Idee 9840 (in het kader van het participatietraject)
 Promotie kindergemeenteraad
3. Evaluatie activiteiten Jeugdraad De Pinte-Zevergem
a. Zwerfvuilactie 2019: (zaterdag 30 maart)
 Merendeel leden van FOS
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Te wijten aan jaarlijkse afwisseling tussen zaterdag en zondag, ditmaal editie op zaterdag =
vergaderingsmoment FOS. Deze werkwijze blijft desalniettemin behouden want dit blijft het beste
compromis tussen de 3 jeugdbewegingen.
 Weinig interesse van oudere leden chiro
 Positief onthaald binnen omgeving
b. Knikkerkampioenschap 2019 (maandag 22 april)
 Weinig belangstelling zowel voor organisatie als voor deelname
 Wedstrijdreglement herzien (maximum-leeftijd?)
 Gerichter promotie voeren (langsgaan bij scholen)
 Idee om knikkerkampioenschap op te nemen binnen speelstraat
c. Leidersactiviteit 2019 (vrijdag 26 april)
 Leuk
 Speelplein Amigos heeft opnieuw gewonnen
 Meer volk naar jeugdhuis krijgen, Jeugdhuis komt hierin ook best de deelnemers van de
leidersactiviteit tegemoet door die avond iets ‘speciaals’ te doen (gratis consumpties voor de
winnaar?, happy hour …)
4. Adviezen en opvolgen adviezen
a. Blokken@depinte: voorstelling kader
 Doel: vaste regeling voor voorzien bloklocaties studenten
 Uitgewerkte regeling 20/05 – 30/06/2019
-

2 vaste locaties met nagenoeg vaste uurregeling en totaal van 65 plaatsen.


Bib: ma-vr, 8u30 – sluitingstijd, uur gesloten over middag



Kelder Scheldevelde: ma-za, 8u30 – 19u (woe: tot 18u),
i. Geen wifi
ii. kelder moet zelf proper gehouden worden (komt niet dagelijks een poetsvrouw langs)

-

Lokaal 3&4 in het OCP wordt voorzien als uitwijkmogelijkheid wanneer bepaalde locaties niet
beschikbaar zijn

-

Drank wordt niet langer voorzien

-

Vraag naar ambassadeurs
= verantwoordelijken die


communicatie faciliteren tussen studenten, personeel bib, ocmw en jeugddienst



Lokaal openen en afsluiten



Oogje in het zeil houden qua netheid

 Eerstvolgende blokperiode(s) zullen worden opgevolgd voor eventuele bijschaving van het kader
 Andere locaties zullen indien nodig/mogelijk overwogen worden
-

raadzaal

-

GBS

-

OCP

b. Participatietraject Idee9840
 Verloop:
-

Raadpleging jeugd (via jeugdraad + 8 juni ideeënfestival)
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-

Uitwerken van plannen om aantal ideeën te realiseren (Juli - september)

-

Terugkoppeling naar jeugdraad met mogelijkheid tot formuleren van advies over de
voorgestelde plannen

 Zie ook website ‘idee9840’ en postkaarten bij lokale handelaars om idee achter te laten
 Discussie stellingen
-

-

Thema evenementen


Termijn voor reserveren van zalen, faciliteiten moet korter



Procedure voor reserveren kan eenvoudiger



Herwerken afsprakennota (overzichtelijker maken) (via werkgroep jeugdraad) + vroeger
beschikbaar stellen (nu pas op fuifoverleg)



Oprichting platform waarin alle aanvragen gecentraliseerd kunnen gebeuren



Evenement in samenwerking met alle jeugdverenigingen?



Vergemakkelijken procedure voor organiseren evenement



Gemeente moet inzetten op verduurzaming van evenementen, of deze op zijn minst
faciliteren



Hulp vanuit gemeente:



Meer materiaal bekomen bij gemeente (spaart tijd uit)



Avond van de vrijwilliger  zot feest, meer vrijwilligers uitnodigen

Thema veiligheid


Veilige ontmoetingsplek



plek voor leerlingen Erasmus die vrij zijn onder de middag, nu vaak achterblijvend afval aan
lokalen FOS en Chiro.



Verlichting langs pad Scheldevelde



Straten in de buurt van station niet veilig genoeg.

5. Activiteiten jeugdraad:
a. Openluchtfilm + kinderfilm 31/08/2019
 Kinderfilm: ‘Dumbo’, ‘Zootropolis’ (reeds geweest?), ‘Incredibles 2’, ‘Toy Story 4’ (zal wellicht
enkel in de zalen spelen op dat moment), ‘Hoe tem je een draak 3’
 Openluchtfilm: ‘If Beale street could talk’, ‘The Favourite’, ‘The greatest Showman’, ‘Bohemian
Rhapsody’, ‘A star is born’, ‘Girl’ ‘Grand Budapest Hotel’ (reeds geweest !!)
b. Speelstraat 1/09/2019: werkgroepvergadering doorgegaan op 13 mei 2019
6. Opvolging adviesraden
Algemeen: adviesraden zijn geëvalueerd en zullen invulling geven aan de noden die uit de evaluatie volgden.
a. Gemeentelijke mobiliteitsraad (David Lenaerts en Jules Vertriest als plaatsvervanger): /
b. Gecoro (Rob Hofman en Maxime Vanderschueren als plaatsvervanger: /
c. Besoc (Stijn Brysbaert): /
d. Mina Raad (Stijn Brysbaert & Lieven De Keukeleire): /
e. Jeugdhuis (Maxime Vanderschueren en Giel Baele): /
f.

Cultuurraad (Tijl Hofman): /

g. Sportraad (Tijl Hofman + Aagje Rottiers): /
h. Loko (Maxime Vanderschueren): /
i.

Amigoscomité (Bert Seynhaeve): /

j.

Schoolraad (Maxime Vanderschueren):

jeugdraad verslag 1 – 2019
Pagina 3

k. LOW (Jules Vertriest en Stijn Brysbaert): /
l.

GROS (Nora Debaene): /

7. Varia
 Voorstelling bijgewerkte statuten volgende AV
 Bijwerken subsidiereglement
 60-uren: oproep aan jeugdbewegingen/afdeling om gepaste snack te voorzien (tegen vergoeding)
 Ook bij federale en Vlaamse verkiezingen is soort van briefing, informatie-evenement
 Mei plastic vrij: acties bij handelaren waarbij klanten die hun boodschappen doen met behulp van
een herbruikbare zak punten kunnen verdienen.
 De jeugdraad heeft vanaf heden een eigen e-mailadres: ‘jeugdraad@depinte.be’ waarmee je
automatisch het bestuur en de jeugdconsulente kan bereiken.
 Geert Boone (Festival Zeverrock, 0496 117 879, geertboone1@gmail.com) zoekt nog steeds 2x8
personen (8 per avond) om van de overschakeling op herbruikbare bekers een succes te maken.


2 personen om de bekercollectoren (drankorgels) naar wasstraat te brengen



2 personen voor het inladen van de bekers in de wasstraat



2 personen om bekers terug te brengen naar de togen



2 personen redundant, zodat er mogelijkheid is om pauze te nemen



Vergoeding: avond zelf gratis drank en eten + toegangsticket voor de andere festivaldag

8. Data komende activiteiten leden jeugdraad
Wanneer?

Wat?

Wie?

Waar?

8 juni, 9u30 – 12u30

Ideeënfestival (inschrijven verplicht)

Gemeenteraad

Kasteel Viteux

Vrijdag 21 juni 2019

kinderfuif

Kindergemeenteraad

Cultuurzaal OCP

9. Datum volgende vergadering
Algemene vergadering - 20h - 13/08/2019 – Jeugdhuis Impuls
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