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20 uur – Speelweide Waardamme
Aanwezig
Sylvie Verrewaere (Speelweide), Dries Van Acker (KSA Ruddervoorde), Michele Debacker (VKSJ),
Stan De Spiegelaere (onafh.), Ike Devolder (KSA O), Lies Kempinck (Oranje), Pieter-Jan Lanssens
(onafh.), Stan Meulemeester (KSA RV), Stefanie Rommelaere (Jong CD&V), Pieter Ruysschaert
(Chirojongens), Jannes Schuermans (FOS), Bram Van Braeckevelt (speelpleinwerking O), Jaak
Van Hulle (cultuurraad), Ilse Van Reybrouck (FOS), Niek Welkenhuysen (onafh.), Koen
Wildemeersc (onafh), Drieke Desmidt (Chiro meisjes), Eline Declerck (Chiro meisjes), Els Roelof
(Schepen van Jeugd), Bert Vertommen (dienst Jeugd), Jürgen Braeckevelt (jeugdconsulent).

Verontschuldigd
Lies De Vocht (onafh.), Janne Morlion (onafh.), Sam Van De Caveye (KSA O), Pieter-Jan
Degryse (ATM)

1 Verslag vorige vergadering
Graffiti-wall - stand van zaken:
•
Niet direct een locatie voor graffiti-wall
•
In het JOC zijn borden waarop kan gespoten worden, er is ook af en toe een grafitti-jam
in het JOC op woensdag namiddag.
Skate:
•

Er is op het budget 2009 50.000 euro ingeschreven om skatetoestellen te vervangen, dit
zal gebeuren in overleg met de doelgroep.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2 Uitbouw Jeugdraad
•

•
•
•

Bram Van Braeckevelt zet een stap terug als voorzitter, daar hij een nieuwe roeping heeft
als voorzitter van een lokale politieke partij. Bram stelt dat beide functies niet te
combineren zijn omwille van deontologische regels.
Naast Bram zijn er nog een aantal mensen die uit het DB stappen. Er zijn dus plaatsen
vacant binnen het Dagelijks Bestuur.
Koen Wildemeersch zal vanaf heden tot de nieuwe verkiezing van een voorzitter in het
voorjaar van 2009 de rol van voorzitter op zich nemen.
Procedure:
o Elk lid van de AV krijgt een mail met de officiële vraag om zich kandidaat te
stellen voor het Dagelijks Bestuur
o Elkeen die lid is van de AV kan kandideren.
o Elkeen kan zich ook kandidaat voorzitter stellen, want deze dient officieel
opnieuw verkozen
o Er is de verkiezing van de nieuwe voorzitter op de eerste Algemene Vergadering
van 2009. Daar wordt ook het nieuwe DB verkozen.

Even ter info: het dagelijks bestuur vergadert in principe elke eerste vrijdag van de maand in
het JOC. Gemiddeld zijn er 10 bijeenkomsten /jaar.
Vraag aan elkeen: bespreek dit binnen de jeugdbeweging, maak mensen warm om zich
kandidaat te stellen!

3 Communicatie
3.1 Stand van zaken
De jeugdraad heeft de uitdrukkelijke wens om onafhankelijk van de gemeente te communiceren
maar dat wil niet zeggen onafhankelijk zijn van de gemeente. Daarom is er een werkgroepje
opgericht die zich bezig houdt met communicatie.

3.2. Website jeugdraad
De website is volledig klaar, maar is nog niet online omdat gewacht wordt op de richtlijnen
vanuit de gemeente. Daar is een nota opgemaakt betreffende de rol van de adviesraden en
de communicatie: hoe mag/kan deze en wat zijn de spelregels

3.3. Advies omtrent nota gemeentebestuur
Er zijn drie nota’s gemaakt: een visietekst omtrent de rol van de adviesraden en de rol van de
ondersteunende ambtenaar daarbij, een afsprakennota (omtrent adviezen, termijnen, relatie
raad-gemeentebestuur, …) en een nota omtrent raden en hun (eigen) communicatie.
Stand van zaken:
•
er is een bijeenkomst geweest waarop drie vertegenwoordigers per adviesraad zijn
genodigd. Daar zijn de nota’s besproken.
•
Er is een bijkomende nota gekomen omtrent communicatie, deze ligt nu in elke
adviesraad voor. Op 3 februari 2009 is er een nieuwe bijeenkomst met dezelfde groep
mensen om een laatste bespreking te houden.
•
In de ontwerpnota staat dat raden eigen communicatiemiddelen mogen hebben
(website, promo, gadgets, enz…) maar geen eigen logo. Het DB van de Jeugdraad
heeft gesteld in het advies dat dit net belangrijk is om een eigen identiteit te hebben en
een uithangbord te hebben vanuit de raad.
o Schepen Roelof duidt dat de nota’s er zijn gekomen op vraag van de raden om
duidelijkheid te scheppen
o Er zijn verschillende raden met verschillende ambities wanneer het
communicatie betreft
Bespreking:
•
Kunnen we niet gewoon doorgaan, het logo creëren en onze eigen koers varen?
o Stan De Spiegelaere stelt dat het DB met een aantal mensen heel actief
betrokken is in de bespreking
o De website is klaar, we wachten op de richtlijnen van de gemeente
o Logo is zo goed als klaar, maar we moeten nu geen bruggen opblazen
vooraleer de bespreking met de gemeente rond is.
o De jeugdraad wil een eigen logo gebruiken naast dat en gelijkwaardig mét dat
van de gemeente, een compromis.

Schepen Roelof stelt dat een eigen website mag en dat eigen
communicatie mag, zij het zonder eigen logo
•
Waarom mag dat niet?
o Schepen Roelof: er is de keuze vanuit het beleid om
één stijl te hebben voor alles wat gelinkt is met de
gemeente.

De bemerking wordt gemaakt dat het logo van
de gemeente jongeren niet aanspreekt …
Dit wordt allemaal nauwgezet opgevolgd door het DB. Er komt communicatie van zodra er
duidelijkheid is.
Het advies dat door het DB hieromtrent is opgemaakt en dat samen met de uitnodiging is
verstuurd, dient door de AV goedgekeurd.

1 onthouding, al de andere aanwezigen stemmen vóór.

4

Opvolging adviezen

4.1. Speelbossen
4.1.1 Speelbos Hertsberge
Op de vorige Av werd het voorstel voor speelbos in Hertsberge besproken. Stan De Spiegelaere
maakte een advies op. Er is gesteld dat het wenselijk is de uitwerking van het speelbos met alle
betrokkenen te doen.
De vraag komt of alle jeugdbewegingen het bos mogen gebruiken, of enkel die uit Hertsberge.
Schepen Roelof:
Er zijn twee mogelijkheden: ofwel wordt bepaald op welke dagen en uren het bos toegankelijk is,
ofwel is het openbaar voor iedereen. De tweede optie wordt in dit dossier gevolgd.
Het advies dient bekrachtigd door de AV.
Er is één onthouding, de rest stemt vóór.

4.1.2. Stand van zaken speelbos Ruddervoorde
Schepen Roelof:
•
voor Zorgvliet is men bezig een beheersplan op te maken
o daarin zijn twee zones afgebakend die als speelbos zouden kunnen in
aanmerking komen. Dit moet echter nog verder onderzocht
o de beide locaties zijn bezocht samen met de jeugdbewegingen, twee vragen:
geïnteresseerd in een speelbos ? En welk perceel heeft de voorkeur?
•

Stan Meulemeester:
o Voorkeur voor perceel 2
o Beter bespeelbaar en veiliger
o Toegankelijkheid moet bekeken worden

•

Verder verloop dossier:
o Scouts en Gidsen moeten nog reageren
o Volgende vergadering over het beheersplan in zijn totaliteit: januari 2009
o Optie speelbos behouden in plannen

•

Bespreking:
o Vormt de afstand van jeugdlokalen tot bos geen probleem?

Oudste groepen kunnen per fiets

Ouders kunnen gevraagd worden in te staan voor vervoer, op zich
haalbaar (gebeurt nu al)

Beter op deze manier dan géén speelbos!
o Bos op zich, speelklaar?

Ontsluiting van het speelbos (indien perceel 2) zal nog werk vragen. Dit
mag geen beletsel zijn om ermee door te gaan. Dit zal onderzocht
worden en kanalen en middelen gezocht om dit te optimaliseren.

4.2. Condoomautomaten
•
•
•

1 december is wereldaidsdag. Ideaal moment om te communiceren over de
condoomautomaten.
Ze zijn op 26/11 geplaatst (JOC, toiletten Valkaart, Toiletten Riderfort, Wara Waardamme,
apotheek Hertsberge). Ideaal moment dus om er mee uit te pakken.
Volgende stap is een soort ‘promocampgane’ vanuit de jeugdraad om bekend te
maken dat de automaten er zijn en waar ze hangen. Een werkgroepje zal dit, in overleg
en samen met de dienst Jeugd uitdenken.
o Ike wil hieraan meewerken.

5 Subsidies
Bert Vertommen licht toe
•
Er is een technische vergadering geweest voorafgaand aan de AV
•
Er waren een aantal vragen
o Stekkers krijgen subsidies van Oostkamp én Beernem. Er is de afspraak dat zij de
helft van de subsidies krijgen dan die waar ze door de berekening recht op
hebben
o Voor Chiro jongens klopte de lijst van leiders niet, waardoor zij een paar punten
ontlopen. Er stond een foutje op het aanvraagformulier, waardoor Chiro 3
leiders vergat te vermelden (“cusrsussen 2007-2008 en daaronder staat: ‘leiding
die in periode september 2006-augustus 2007 een erkende cursus volgden’. Is bij
de anderen manueel aangepast, bij chirojongens niet waardoor ze de moni’s
die in 2007-2008 cursus volgden niet hadden vermeld)

Is de AV akkoord om de aangepaste (juiste) lijst te aanvaarden en zo
een kleine herberekening te doen? (het gaat om een paar euro)
•
AV is akkoord om deze rechtzetting te doen.
•
Stan Meulemeester vraagt hoe het komt dat Scouts en Gidsen zo een hoog bedrag
krijgen.
o Komt omdat zij eigen kampvervoer hebben geregeld en dat wordt mee
terugbetaald, terwijl de factuur voor de anderen (die met Lambert reden)
rechtstreeks door de gemeente aan Lambert wordt betaald.
•
Het reglement kampvervoer is aangepast. De andere reglementen volgen in 2009.

Er zijn verder geen bemerkingen
De Algemene Vergadering adviseert de berekening van de subsidies positief, na de
rechtzetting van het foutje bij Chiro Jongens.
Betreffende jeugdlokalen:
Er zijn controles geweest en hercontrole. Wanneer op een belangrijk punt na 2 controles
geen verbetering merkbaar was, wordt een boete van 10 euro opgelegd. Elke
jeugdbeweging gaf een waarborg van 150 euro. Het bedrag van de boetes wordt verdeeld
onder de jeugdbewegingen die bij de controles wel goed scoorden. Elke jeugdbeweging
moet dan hun waarborg weer aandikken tot 150 euro.
Chiro jongens:
10 euro boete
KSA Rv:
50 euro boete
Scouts en Gidsen: 20 euro boete
KLJ RV:
20 euro boete
KLJ O:
20 euro boete
FOS: plein proper houden voor lokaal: er heeft iemand vast gezeten met een auto, waardoor
er sporen en putten waren op het plein. Het zijn ook niet steeds mensen van het FOS die
daar met de auto komen…

Bijzondere projecten:
Die hebben we steeds geadviseerd als de aanvraag binnen kwam. Er waren dit jaar meer
dossiers dan voorgaande, wat duidt op het feit dat deze projectsubsidie beter bekend
wordt.
WIE
Feestcomité Moerbrugge
Sinterklaasfeest
Vrij en Blij – Moerbrugge à Live
Los Angeles de la Noche – bal
brandweer
Balierock
Vzw Soccerfun – keeperstage
KSA oostkamp – 80-jarig
bestaan
ATM – optredens
Parkpop

POSITIEF ADVIES
Ja

MAX SUBSIDIE
500

Ja
Nee

750
-

Ja
Nee
Ja

500
500

Ja
Ja

500
1000

Naar aanleiding van subsidies voor evenementen met een zekere uitstraling, wordt de vraag
gesteld waarom KLJ toelating krijgt voor de oudejaarsfuif
Schepen Roelof:
•
Er wordt gekeken naar de grootte van een evenement. Bij 99 % van de aanvragen zijn
de gemeentelijke zalen voldoende groot
•
De technische diensten zijn gesloten tussen Kerst en Nieuw, waardoor de ruimte gebruikt
kan worden voor de opbouw en voorbereidingen. De werking van de dienst lijdt er niet
onder. Waren de diensten open geweest, dan zou de verhuur onmogelijk zijn geweest.
Vragen:
•

Ooit was er Fun en Facts in de sporthal. Wat als een jeugdbeweging een grote fuif wil
organiseren en de sporthal wordt aangevraagd.? Ike stelt dat KSA ooit op een ‘neen’
stootte.
o Zaal moet zéér vroeg worden aangevraagd, omwille van sport, die met een
vaste planning zit. De sporthal is uitermate druk bezet (zomer bvb sportkampen
en speelpleinwerking)

7 Voorstel reglement aanplakborden
Er zijn (nieuwe) aanplakborden op de gemeente. We stellen vast dat daar heel wat affichering
op gebeurt door verenigingen van buiten de gemeente. Daarom is er een ontwerp van
reglement opgemaakt dat bepaalt wie mag aanplakken en overplakken en onder welke
voorwaarden.
Aan de jeugdraad wordt hieromtrent advies gevraagd.
Bespreking:
•
Wie zal de controle doen? Eigen diensten en politie
•
Er hangen veel affiches op van notarissen. Een gemeente is wettelijk verplicht hiervoor
plaatsen te voorzien. Dit wordt nog eens nagetrokken door Jürgen.
•
Met de komst van de aanplakborden mogen geen kleine bordjes worden geplaatst, wat
al een beknotting is. Als wij andere gemeenten weigeren, zullen wij ook geweigerd
worden op de omliggende gemeenten. Voor grotere evenementen is het nodig buiten
de gemeentegrenzen te gaan, met dit reglement zal dit een negatief effect hebben.
•
De reglementering is te streng, de borden te klein, de boetes te hoog.
•
Brugge heeft ook een reglement en daar is het ook verboden om affiches op te hangen
van andere gemeenten

•

Er is de bemerking dat er te weinig inspraak was bij de inplanting van de borden.

De Algemene Vergadering geeft de opdracht aan het DB om hier verder rond te werken. Er
moet een mogelijkheid zijn voor verenigingen van de aanliggende gemeenten om te
plakken, zoniet doen we onszelf de das om .

8 Evenementencharter
Stan Meulemeester licht toe:
•
Afspraken tussen gemeente, veiligheidsdiensten en organisatoren omtrent beter, veiliger
en aangenamer feesten
•
Afspraken omtrent oa security, sluitingsuur van het evenement, vestiaire, informeren van
buurtbewoners, aanplakken, geluid, enz …
•
Is soort gentleman’s agreement omtrent organiseren van evenementen
Bespreking:
•
Hoe ‘schappelijk’ zal de gemeente zijn bij de controle op het charter (bvb
geluidsoverlast)
•
Soms zijn er vandalenstreken op een heel eind van de feestlocatie, of ligt er zwerfvuil
honderden meter verder, waarvoor men wel steeds kijkt naar de organisator. Hiervoor
kan een organisator toch niet aansprakelijk gesteld worden …

Geen fundamentele bemerkingen. Het document wordt ook bezorgd aan de cultuur- en
sportraad voor advies
Advies jeugdraad: unaniem positief

9 Nieuws uit de jeugddienst
•

•

•

•

•
•

5 december – 19.30 uur – De Wieke: vorming Fuifbuddies, assertivitietstraioning, sessie
over drugherkenning- en preventie op evenementen en een sessie crowd-control.
Inschrijven niet verplicht, just be there !
evaluatie dag/nacht van de jeugdbeweging
o engagement en opkomst vanuit de jeugdbewegingen was bedroevend, enkel
FOS en Oranje waren op het spel. Het spel was geweldig en de sfeer magnifiek,
afwezigen hadden ongelijk …
o wel meer volk in het JOC, maar blijkbaar enkel voor het gratis vat…
o datum vroeger bekend maken: was reeds meermaals gecommuniceerd, noteer
NU alvast editie 2009: 16 oktober 2009 !!!
o staan jeugdbewegingen hier nog voor open? Zo ook voor andere activiteiten
zoals bvb kinder- en tienerfuif? Data moeten ruim op tijd bekend zijn, want
ouders vragen ook aan jeugdbewegingen héél vroeg het programma, omdat
ze moeten plannen voor zoon/dochter die ook naar sport en muziekschool moet
enz …
o wel goed dat elkeen betrokken is: dienst jeugd, JOC (fuif) en jeugdraad (vat)
Burn It
o Communicatie vanuit jeugddienst moet anders/aantrekkelijker
o Officiële communicatiekanalen zijn niet voldoende
Trip lokaal: treffen op 13 december in provinciehuis Boeverbos, met tal van workshops en
gespreksgroepen over jeugdwerk. Inschrijven via maaike.maeyaert@westvlaanderen.be, programma op www.west-vlaanderen.be/jeugd
20 december 2008: de Heideroosjes in de Valkaart, met hun theatershow Manie! Manie !
de sessie gemachtigd opzichter was geslaagd, wel enkel deelname vanuit jeugdraad
en KLJ O. Uitreiking certificaten op 29 november

vraag naar bijkomende opleiding – FOS en chirojongens en meisjes konden er bij
editie één niet bij zijn
voor de tweede maal is er een Gouden Merel Jeugd. Denk gerust na over
kandidaturen. Alle info komt op de site van de gemeente en wordt digitaal bezorgd.
2009: 15 jaar de valkaart, er wordt een feestprogramma opgezet, details volgen
vorming: voorstellen voor 2009?
o Omgaan met ‘lastige’ kinderen
o EHBO hernemen
o Drugpreventie: is ooit voorgesteld maar niet georganiseerd
o

•
•
•

ALLE voorstellen mogen worden doorgespeeld op jeugd@oostkamp.be

10 Nieuws uit de jeugdbewegingen
•
•
•

FOS: zet een muziekmarathon op za 13/12- zo 14/12 voor Music For Live, 1
euro/consumptie, 0.50 cent per plaatje dat wordt aangevraagd
Chiromeisjes: aspi’s en tipteens zullen ook iets ondernemen voor Music For Live
Chirojongens: fuif in februari 2009

11 Varia
•

Stan de Spiegelaere roept nog eens op aan alle jeugdverenigingen om tegen de
volgende AV kandidaten voor het DB te hebben. Het is belangrijk dat de kern van de
jeugdraad divers en sterk is samen gesteld om op de ingeslagen weg verder te werken
o Ike Devolder en Stan Meulemeerster geven te kennen kandidaat te zijn

Voor verslag

Jürgen Braeckevelt
Jeugdconsulent

Koen Wildemeersch
voorzitter a.i.

