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1 Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd.

2 Hersamenstelling Jeugdraad
Er zijn nieuwe mensen in de leidersploegen en misschien ook nieuwe mensen voor de jeugdraad.
Er gaan twee lijsten rond: aanwezigheidslijst en ledenlijst jeugdraad. Bram vraagt te schrappen
wat niet meer klopt en alle gegevens aan te vullen waar nodig. Wil dit zo correct mogelijk doen
zodat we de juiste mensen uitnodigen.

3 Voorstelling Jeugdraad
Bram duidt nog eens de werking van de Jeugdraad aan de hand van een Powerpoint. (zie
bijlage)
De voorzitter duidt er op dat élke vraag voorstel en suggestie vanuit de leden van de Jeugdraad
bespreekbaar is en dat alle vragen, voorstellen, punten ter bespreking ten allen tijde aan de
voorzitter of de dienst Jeugd mogen worden doorgegeven.

4

Skate - graffiti

Jens Talloen vraagt of het mogelijk is een skatetoestel op het terrein van de Valkaart bij te
plaatsen daar er één wegens schade is verwijderd. Het zou het skaten veel aantrekkelijker
maken.
Jürgen licht toe dat het toestel om veiligheidsredenen is verwijderd wegens schade. Er is
gevraagd om voor volgend jaar 50.000 euro in te schrijven op het budget 2009 voor het
herstellen van/aankoop van skatetoestellen.
Er zal globaal bekeken worden welke toestellen er over de gehele gemeente zijn en in welke
staat. Dan zal er in overleg met de doelgroep bekeken worden wat de mogelijkheden zijn. De
skaters zullen worden betrokken als deskundige, samen met de dienst Jeugd en de dienst
Infrastructuurbeheer.

Koen Wildemeersch vraagt of er concreet kan worden gezegd wanneer dit zal gebeuren.
Jürgen duidt dat het budget eerst moet worden goedgekeurd, normaal de gemeenteraad van
december. Als dit eenmaal is gebeurd is het nodige geld dus voorzien en ka een begin gemaakt
worden van de realisatie. Het zal dus voorjaar 2009 worden vooraleer de skaters zullen worden
geconsulteerd.
Een tweede vraag van Jens gaat over de mogelijkheid tot het plaatsen van een graffitiwall. In
een aantal gementen bestaat dit.
Bert Vertommen stelt dat er in het JOC panelen voorhanden zijn waarop kan/mag worden
gespoten. Twee weken terug hebben nog een aantal jongeren er meesterwerkjes op gemaakt.
Een echte wall is nog niet bekeken.

Bram zegt dat we dit punt op elke AV zullen opvolgen.
Vanuit Hertsberge aansluitend de vraag of er niets kan worden ondernomen tegen de vele
steentjes die van op de paden op het Kerkplein op het skateterrein terecht komen. Dit is
gevaarlijk.
Schepen Roelof:
•
Dit is al gevraagd en bekeken. Een boordsteen plaatsen is ook gevaarlijk.
•
De netten rondom staan er voor de veiligheid

5 Subsidiereglementen
Er is een werkgroep doende met het herzien van de subsidiereglementen:
•
Eenvoudiger maken van de reglementen
•
Verfijnen van de reglementen
•
Duidelijke accenten leggen in wat we met de reglementen willen stimuleren
•
Werkgroep vergadert op 4 oktober in het JOC
Pieter-Jan Lanssens zet een aantal zaken op een rijtje:
•
De werkzaamheden zijn uitermate belangrijk, het gaat om een belangrijk deel van de
inkomsten van de jeugdbewegingen
•
Nu zijn de reglementen ingewikkeld en is er veel papierwerk
•
Bedoeling: minder papier, effectiever, echt accenten leggen, verbreden van enkel
jeugdbewegingen naar jeugdverenigingen (bvb ATM, Balkanactie,…)
•
Het reglement kampvervoer is al aangepast en is reeds goedgekeurd op de
gemeenteraad:
o Procedure zal gaan als volgt: jeugddienst maakt bestek, brengt dit in
gemeenteraad, dan volgt er een prijsvraag, firma wordt aangeduid,
jeugdbeweging geeft tegen 15 februari door aan de dienst jeugd wanneer de
rit heen en terug plaatsvindt. De gemeente verrekent de factuur rechtstreeks
aan de vervoersfirma.
o Wanneer de pot ontoereikend is is er vooreerst terugname van een percentage
van de kosten van die jeugdbewegingen die meer dan 1200 km doen.
o Er is enkel terugbetaling van de kosten voor het voertuig+ chauffeur en voor
kampmateriaal. Andere kosten worden niét vergoed.
Korte bespreking:
•
de vraag komt wat gedaan als je bvb met de vrachtwagen tenten met afhalen in bvb
Machelen en dan in West-Vlaanderen op kamp gaat. Voor het vervoer van die tenten
en alle toebehoren is een grote vrachtwagen wel nodig.
o Zal veel moeten schelen dat met die rit het aantal kilometers drastisch oploopt
o Meeste jeugdbewegingen doen dit en passant
Reglement betoelaging kampen is ook reeds besproken, nog niet afgerond binnen de
werkgroep. Een aantal belangrijke punten:

•
•
•

•

•

•

Enkel erkende jeugdbewegingen kunnen hier aanspraak op maken. De erkenning zal
éénmalig moeten worden aangevraagd
Er moeten minstens 2 of 3 (nog niet uitgediscussieerd) gekwalificeerde monitoren
aanwezig zijn.
Er moet 1 gekwalificeerde moni zijn per 10 leden die mee zijn op kamp.
o Het begrip ‘gekwalificeerde moni’ moet nog worden bepaald. Bvb 3 jaar
ervaring als moni kan worden gelijkgesteld
o Met deze bepaling willen we jeugdbewegingen aanmoedigen om de
leidersploeg de cursus animator in het jeugdwerk te laten volgen en zo de
kwaliteit van het jeugdwerk op te krieken.
Een aantal bepalingen zijn overgenomen vanuit de Vlaamse Overheid: er moeten op
kamp meer deelnemers zijn dan begeleiders, er moet één voertuig met chauffeur
aanwezig zijn, er moet een degelijke EHBO-kit zijn, er moet een contract bestaan tussen
de jeugdbeweging en de eigenaar van het terrein/de kampplaats, enz..
Toiletten: 1 per 15 personen
o Wat met chemische toiletten op kampplaatsen (verplicht in Wallonië): kostprijs is
hoog, kan daar geen tegemoetkoming?

Niet voor alles kan er een tussenkomst zijn
Voor de berekening zal er 1 punt per overnachting per deelnemer in een tent worden
gerekend. Voor verblijf in een kamphuis 1,5 punt per nacht per deelnemer.

Binnen de werkgroep subsidies wordt verder gewerkt aan het uitschrijven van de reglementen.
Deze zullen integraal besproken worden op de Algemene Vergadering wanneer de ontwerpen
klaar zijn.

6 SPEELBOSSEN
Er is in het jeugdbeleidsplan aangegeven dat er een duidelijke nood is aan speelbossen. Wat
betreft Hertsberge trok Stan De Spiegelaere op zoektocht. Resultaat was een dossier met een
beschrijving van de percelen die eventueel in aanmerking konden komen.
Er is een perceel in Bulskampvelt (eigendom provincie), tegen Loca Labora. Het perceel is
voorafgaand aan de Algemene Vergadering nog bezocht.
Schepen Roelof licht toe:
•
Er waren twee pistes: overleg met privé-eigenaars om een perceel ter beschikking te
stellen of een stuk in eigendom van (één of andere) overheid
•
Bulskampvelt
o Dit ging sneller dan verwacht
o Er waren eerst informele contacten om te zien of dit wel een piste was, bleek
een mogelijkheid te zijn
o De provincie is bereid in dit dossier mee te gaan
o Volgende stappen moeten nu gebeuren:

Advies vanuit de jeugdraad van Oostkamp

Aanpassing van het beheersplan Bulskampvelt, met het akkoord van de
Vlaamse Oveheid Afdeling Bos en Groen
•
Waardamme: er ligt nog een stuk grond net naast het speelplein daar. Vlaams Gewest
zou eventueel geïnteresseerd zijn dit aan te kopen en te bebossen.
•
Ruddervoorde: beheersplan Zorgvliet is in voorbereiding. Het studiebureau heeft zones
afgebakend die eventueel in aanmerking zouden kunnen komen voor speelbos. Er moet
wel nog bekeken worden of de geselecteerde zones dan ook effectief speelbos zouden
kunnen worden (vegetatie enz…)
ADVIES SPEELBOS HERTSBERGE: unaniem JA.
Stan De Spiegelaere maakt een ontwerp van advies op en bezorgt dit aan Jürgen

7

Condoomautomaten

Op voorstel van de Jeugdraad stemde het Schepencollege in met het plaatsen van
condoomautomaten op de gemeente:
•
•
•
•
•
•
•

Mannentoiletten De Valkaart
Mannen – en vrouwentoiletten JOC
Mannen- en vrouwentoiletten in de Wara
Mannentoiletten Riderfort
In Hertsberge nam de mama van Stan het initiatief om een automaat te hangen aan de
apotheek.
Enkel in Moerbrugge is er dan geen automaat. Misschien eens vragen aan Tom Dooley.
Als de eerste reeks aanslaat kan mss aan de eigenaars van jongerencafés gevraagd
worden of ze mee op de boot springen.

8 Communicatie Jeugdraad
Het Dagelijks Bestuur boog zich op 29 maart tijdens een ‘denkdag’ over de werking van de
jeugdraad. Communicatie was daar een heel belangrijk item.
Intussen is er al werk gemaakt van het uitwerken van de ideeën:
•
Website
•
Logo jeugdraad is in ontwerp
•
Er komt een gadget
•
Prikborden voor alle jeugdbewegingen. Op dat bord komt nieuw van en uit de
jeugdraad
De voorzitter wijst er op dat het een taak is van iedereen die in de algemene vergadering zit om
de communicatie naar de achterban (eigen vereniging) te verzorgen. Breng de jeugdraad ter
sprake op vergaderingen met leiding, doe een paar mededelingen vanuit de jeugdraad. Ook
vanuit de verenigingen kunnen punten naar de jeugdraad toe komen!

9 Dag van de Jeugdbeweging – 17 oktober
•
•

•

Elke jeugdbeweging krijgt een schitterend cadeau van het gemeentebestuur
Er is een spel voor jeugdbewegingen in de Valkaart.
1. Elke jeugdvereniging mag zelf een spel waarvan zij denken daar héél goed in te
zijn, voorstellen en dat spelen tegen de andere jeugdverenigingen
2. We eindigen met een spetterende gocartrace
Er is ook een hapje en drankje voorzien. Verzamelen om 18.30 uur op het speelterrein in
de Valkaart.
Na afloop van het spelmoment is er de nacht van de Jeugdbeweging in JOC den
Artisjoc. De Jeugdraad geeft een gratis vat rond de klok van 23 uur.

Inschrijven op de dienst Jeugd, bert.vertomen@oostkamp.be, t 050 83 31 96.

10 Fuifcharter
Op voorstel van de jeugdraad is het einduur voor fuiven in vergunde inrichtingen verlegd van 3
naar 5 uur s nachts. Toen is gesteld dat er een fuifcharter, een soort gentlemen’s agreement
tussen de gemeente en de fuivende jeugd zou worden opgesteld, met daarin wederzijdse
afspraken omtrent het verloop van fuiven, de veiligheid, enz…
Volgend jaar zou er ook een fuifkoffer worden klaargestoomd.
De werkgroep fuiven wordt nieuw leven ingeblazen. Wie interesse heeft om hierover mee na te
denken is van harte welkom: Sam Van De Caveye, Niek Welkenhuysen, Kevin Caeys, Jannes
Schuermans, Kobe Martens willen alvast meedenken.
Normaliter met dit op twee vergaderingen rond zijn. Geïnteresseerden geven hun naam door
aan Jürgen – jeugd@oostkamp.be, t 050 83 31 92.

11 Vorming
Elk jaar worden (minstens) 2 vormingsmomenten georganiseerd.
•
Op 25/10 van 9-12 uur: Gemachtigd opzichter – veiligheidsgebouw
o Max 25 deelnemers
o Minstens 18 jaar zijn
o Inschrijven bij Jürgen
o Deelname gratis, achteraf wordt getuigschrift gegeven, samen met de
driekleurige armband + C3 –bord op houder
•
Op 5 december is er vorming rond fuiven. Locatie en exact uur nog te bepalen
Jürgen vraagt of er vanuit de AV nog voorstellen van thema’s zijn waaromtrent vorming gewenst
is: omgaan met druggebruik – genotsmiddelengebruik binnen jeugdbewegingen.
Voorstellen mogen steeds doorgespeeld worden aan de dienst Jeugd.

12 Nieuws uit de jeugdbewegingen
•
•
•
•

11/10: Chiromeisjes: Komkommerfuif – 9de editie
24/10: tequilafuif Chirojongens
22/11: check your buttfuif KSA Oostkamp
22/11: BBQ FOS

Vraag om alle activiteitenkalenders door te spelen aan de dienst Jeugd, we zetten ze dan op de
website van JOC Den Artisjoc.

13 Varia
•

hoe ver staat het dossier Coca-Cola?
o Schepen Roelof: architectuurwedstrijd loopt, via de Vlaamse Bouwmeester. 5
architectenbureaus zitten in de wedstrijd, één van hen zal de opdracht binnen
halen
o Bouw: gefaseerd. In een eerste fase een bestuurs- en administratief centrum
(maw: de burelen en het politieke luik van de gemeente huisvesten)
o Tweede fase: uitbouw polyvalente zaal + jeugdhuis

Vanuit de vergadering wordt gevraagd om de polyvalente zaal zeker groot genoeg te
maken. Er is géén nood aan een zaal waar maar 400 feestvierders in kunnen.
•

•

•

•

Vraag wat er zal gebeuren met het JOC op vandaag?
o Gebouw is eigendom van de gemeente, de grond waarop het staat van het
OCMW
o Het dak van het JOC wordt vernieuwd daar het er nog een paar jaar gehuisvest
zal zijn
Bert Anciaux geeft 1800 mensen uit de vele adviesraden uit het Vlaanderen de kans om
gratis naar de musical Daens te gaan (29 november – 14.30 uur, postsorteercentrum
Antwerpen X). Wie interesse heeft geeft naam dor aan de dienst Jeugd. Pieter-Jan
Lanssens en Niek Welkenhuysen, Bram Van Braeckevelt hebben alvast interesse.
Er vertrekken regelmatig mails vanuit de dienst Jeugd naar voorzitters en secretarissen
van de jeugdverenigingen. Soms staat daar echt belangrijke info in, gelieve deze dan
ook te lezen, ook de lange(re) mails, met daarin verschillende mededelingen.
o De vergadering geeft aan beter aparte mails te sturen met duidelijke
vermelding van het onderwerp, eerder dan de lange mails met vanalles in. De
dienst Jeugd zal dit gehoor geven!
Elke jeugdvereniging krijgt zoals jaarlijks 3 rollen PMD en 3 rollen vuilniszakken. Deze
kunnen na de vergadering worden meegenomen.

•

Er is op 22 november ‘KLETS’, het congres van de Vlaamse Jeugdraad. Stan De
Spiegelaere, Pieter-Jan Lanssens en Bram Van Braeckevelt gaan daar heen, mensen die
zin hebben om hem te vergezellen, graag…

•

Op de dienst Jeugd is Bert bezig met de subsidiedossiers. Er zijn verenigingen die leiding
op de lijsten staan hebben die niet effectief voor de groep staan of slechts af en toe
‘invallen’. Sommigen daarvan zijn gebrevetteerd (hebben attest), wat in de
puntentelling wel weegt. Wat doen we hiermee? Tellen deze mee of niet?
o

Bram stelt voor om dit te bespreken binnen de werkgroep die de
subsidiereglementen herziet, tenzij de AV de bespreking ten gronde wil op de
vergadering

Stemming: 7 stemmen tegen bespreking op dit moment, 6 voor.

Bespreking gebeurt binnen werkgroep

Voor verslag

Voor gelezen en goedgekeurd

Jürgen Braeckevelt
Secretaris

Bram Van Braeckevelt
Voorzitter

