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1 11.11.11 actie 2007: toelichting
Aan de hand van een videomontage wordt toelichting gegeven omtrent de komende actie van
11.11.11.: “Niet te vreten. Boeren strijden tegen vrijhandel’
De campagne kadert in de millenniumdoelstellingen die stellen dat tegen 2015 de honger de
wereld uit moet.
Wat kunnen jeugdbewegingen doen?
de politieke actie steunen door de petitie te ondertekenen. De kaarten voor de petitie
kunnen op de jeugddienst worden bekomen. Een warme oproep om dit bij de oudste
groepen te laten ondertekenen.
indien er voldoende interesse is kan er ook een spel dat de thematiek duidt. Wie het spel
wil spelen kan dit opvragen via de jeugddienst
er is zoals jaarlijks een financiële actie: ophalen van de 11.11.11 enveloppen huis- aan
huis. Mochten de jeugdbewegingen zich ook achter deze actie willen scharen: graag!
Indien bereid om de actie deur- aan –deur te willen ondersteunen, seintje aan Jürgen op
de jeugddienst!

2 Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd

3 Jeugdbeleidsplan- stand van zaken
De stuurgroep heeft verder gewerkt aan het ontwerp jeugdbeleidsplan. Dit is voor vrijblijvend
advies doorgestuurd naar de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Jeugd.
Voor eind december 2007 moet het door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Daarvoor
moet het naar College, dan voor advies naar de jeugdraad en dan definitief in gemeenteraad.
Na goedkeuring door de Vlaamse gemeenschap kan het plan worden uitgevoerd en krijgt de
gemeente financiële ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid.

Op de eerstvolgende AV zal advies moeten worden gegeven door de jeugdraad op het
ontwerpplan.

4 Adviezen:
-

-

-

advies speelstraten: dossier moet nog terug naar verkeerscommissie. Er is nog geen
definitief reglement
Gouden Merel Jeugd
Bram licht toe:
o Er bestaat al jaren een Merel voor Sport en Cultuur, nog niet voor jeugd
o Het DB sprak hierover en heeft een voorstel van reglement voor een Merel voor
de Jeugd uitgewerkt met een werkgroepje
Vraag aan de AV: is de Jeugdraad akkoord om te proberen een dergelijke Merel uit te
reiken?
o Kurt Piceu stelt dat het idee ooit in de jeugdraad is geopperd toen hij voorzitter
was. Men heeft dit toen niet gedaan omwille van het feit dat men binnen het
jeugdwerk snel rond zou kunnen zijn.

In artikel drie staat dat de prijs ‘in principe’ jaarlijks zal worden
toegekend. Als er geen valabele kandidaten zijn kan de prijs worden
ingehouden.
o In het voorstel is er bewust heel breed gegaan. Het moeten geen
jeugdwerkprojecten pur sang zijn. Elkeen, jong of oud, die met en voor jongeren
uit Oostkamp een initiatief neemt kan de Merel krijgen.
Het reglement wordt artikelsgewijs besproken:
o Art. 1: iets leesbaarder schrijven
o Art. 13:

Wat is de prijs: wedstrijd uitschrijven? Voor t ontwerp?

Suggesties naam: welkom. ‘t Jonk is voorgesteld

BESLUIT:
o De AV is akkoord met het voorstel tot reglement
o Suggesties voor een naam voor de prijs zijn nog altijd welkom

5 Vergadering groepsleiders
Vorig jaar werd al een poging gedaan om eens samen te komen met alle groepsleiders.
Agendaproblemen zorgen ervoor dat dit niet gebeurde.
Toch blijft het idee goed om te praten over:
agenda vd verschillende jeugdbewegingen
subsidies
afspraken omtrent lokalen,
contact met jeugddienst/jeugdraad, rechtstreekse lijn
De volgende AV is op 23 november, voorstel om één uur daarvoor samen te komen met alle
groepsleiders.
BESLUIT
o Samenkomst met de groepsleiders op vr 23 november om 19 uur in het JOC

6 varia
•

Kaartenverkoop via JOC
Bram vraagt de mening van de AV aangaande kaarten in voorverkoop te verkopen via
het JOC, zelfs nog op de dag dat een fuif doorgaat. Er kunnen dan nog altijd jongeren
die in het JOC zitten beslissen om toch nog te gaan en dit tegen VVK-prijs
o De AV is hiermee akkoord

•

•

•
•
•

•
•

•

o
Subsidies
o De documenten zijn opgestuurd
o Moeten tegen 1 oktober op de jeugddienst terug zijn
o Voor de AV waarop advies wordt verleend over de subsidies is er een
‘technische’ vergadering waarbij alle technische vragen aangaande de
subsidies kunnen worden gesteld. Dan dient de AV enkel nog te adviseren en
moet daar de toelichting niet te worden gegeven
Vorming
o Vraag naar suggesties omtrent vorming. Na gesprek worden volgende zaken
weerhouden

Vorming over druggebruik en hoe daarmee omgaan via De Sleutel

EHBO: basistechnieken

Bosvriendelijke spelen
Vraag naar asbakken aan de jeugdlokalen: worden geplaatst
Deur lokaal KSA Ruddervoorde: wordt op korte termijn gemaakt
Aan het lokaal van FOS/VKSJ staan houten vuilnisbakken. De vraag komt of dit niet
overal kan…
o De reden dat daar dergelijke bakken staan heeft te maken met vandalisme en
zwerfkatten die de zakken open doen.
KLJ Oostkamp vraagt of zij zelf moeten instaan voor het snoeien van de haag en het
maaien van het gras rond hun lokaal. Jürgen vraagt dit na.
Balkanactie: verzorgt catering op evenementen en zo spijzen zij hun kas. Verenigingen
die dit deel bij een evenement of een fuif willen uit handen geven: contacteer
Balkanactie, Johan Verplanken, …
Jong Cd&V nodigt iedereen uit op hun streekbierenavond op 12 oktober in De Wieke
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