JEUGDRAAD
Verslag Algemene Vergadering
vrijdag 23 februari 2007 - JOC Den Artisjoc
Aanwezig:

Kevin Bleyaert (Speelweide), Stan Meulenaere (KSA Munckzwalm), Evy De
Vlieghere (KLJ Oostkamp), Hanneke Decuypere (Chiromeisjes Hertsberge), Tine
Delaere (KLJ Ruddervoorde), Jannes Schuermans (FOS), Lies Kempinck (Oranje),
Steven Bousson (Speelweide), Inge Van Reybrouck (FOS), Stefanie Rommelaere
(Scouts en Gidsen Ruddevoorde), Stein Rommelaere (Scouts en Gidsen
Ruddervoorde), Marieke Strobbe (Chiromeisjes Hertsberge), Niek Welkenhuysen
(KSA Oostkamp), Brian Maertens (onafhankelijke), Bert Vertommen (Jeugddienst)
Als Roelof (Schepen), Jürgen Braeckevelt (jeugdconsulent-secretaris Jeugdraad).

Verontschuldigd:

Suzanne Demuynck (VKSJ Oostkamp), Sanne Deweerdt (VKSJ
Oostkamp), Bram Van Braeckevelt (voorzitter – speelpleinwerking
Oostkamp), Pieter-Jan Lanssens (KSA Oostkamp), Patrick Vanden
Berghe (Waarnemer gem. bibliotheek)

Voorafgaand: jeugdraadvoorzitter Bram van Braeckevelt zit voor Erasmus in Frankrijk. Pieter-Jan
Lanssens en Niek Welkenhuysen hebben zich vrijwillig kandidaat gesteld om tijdens de
afwezigheid van Bram het voorzitterschap waar te nemen. De Algemene Vergadering heeft hier
geen problemen mee.

1 Verslag vorige vergadering
Geen bemerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2 Aanpassing statuten
Niek licht toe:
•
De jeugdraad moet opnieuw erkend worden door de gemeenteraad als adviesraad
namens de jeugd
•
De jeugdraad moet worden hersamengesteld binnen de 6 maanden na de installatie
van de nieuwe gemeenteraad
•
Vooraleer met een nieuwe jeugdraad van start te gaan achtte het DB het opportuun
om de statuten hier en daar aan te passen en een aantal zaken te verwijzen naar het
Huishoudelijk Reglement
Er is niemand die bemerkingen had betreffende de voorgestelde aanpassing van statuten en
niemand die de artikelsgewijze stemming vroeg.

BESLUIT:

De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met de statutenwijziging

3 Huishoudelijk reglement
Het Huishoudelijk Reglement (HR) regelt de interne werkafspraken binnen de jeugdraad. Het
bevat een aantal praktische werkafspraken en regels die gelden binnen de jeugdraad. Een
aantal zaken die vroeger in de statuten stonden, worden nu in het HR opgenomen.
Niemand heeft bemerkingen.
BESLUIT:

De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met het Huishoudelijk
Reglement.

4 Hersamenstelling Jeugdraad: procedure
De Jeugdraad moet voor juni 2007 worden hersamengesteld. Daartoe moeten eerst de statuten
door de gemeenteraad worden goedgekeurd, daar er belangrijke wijzigingen zijn (bvb. het
optrekken van één naar twee effectief afgevaardigden). Normaal komen de statuten op de
gemeenteraad van 22 maart. Pas na goedkeuring daar kunnen we de brieven voor de
kandidatuurstelling versturen.
Week van 26 maart:
20 april 2007:
4 mei 2007:

versturen brieven
kandidaturen binnen
eerste Algemene Vergadering in nieuwe samenstelling
verkiezing voorzitter
verkiezing 10 leden dagelijks bestuur

5 Adviezen
5.1 Kampvervoer
Vorig jaar waren er de nodige praktische problemen omtrent het kampvervoer. Bij het
aanzoeken zijn 20 firma’s aangeschreven, twee reageerden. Toen bleef de firma Lambert over,
maar ook dit had de nodige voeten in de aarde om alles rond te krijgen. Het was vooral de
organisatorische en administratieve rompslomp die voor spanning zorgde tussen de jeugddienst,
de jeugdbewegingen en de firma. We hadden dan ook graag de bemerking van de jeugdraad
over het kampvervoer.
•
Principe dat elke jeugdbeweging zélf een vervoersmaatschappij zoekt blijft. Indien men
niemand vindt doet de jeugddienst een aanbod.
•
De jeugddienst zou de coördinatie en administratie (maken van het rittenschema) op
zich nemen. Ook zou alles ineens gefactureerd kunnen worden door Lambert (of een
andere firma…), rechtstreeks aan de gemeente.
•
Voorstel is dat de jeugdbeweging die zelf een firma vindt het bedrag integraal terugkrijgt
wanneer de prijs /km lager is dan die van de door het gemeentebestuur aangeduide
vervoersfirma.
o Dit vanuit de idee dat, wanneer de totale subsidiepot (13500 euro) niet voldoet,
het beschikbare bedrag gelijkmatig over de jeugdbewegingen wordt verdeeld.
Het zou unfair zijn mocht een jeugdbeweging die zelf een firma zoekt én die
onder de prijs per gereden kilometer van die firma die, door de gemeente
aangeduid, zou rijden, de betaalde prijs niet integraal zou terugkrijgen omdat
de subsidiepot onvoldoende zou zijn.

5.2 Uitleendienst : vragen kleine huurprijs
Steven Bousson heeft een voorstel om een kleine huurprijs te vragen voor het ontlenen van
materiaal op de jeugddienst:
•
alle materiaal kan gratis worden ontleend, dat kan nergens
•
als er kleine schade is moet die worden hersteld. Die schade is niet altijd direct zichtbaar,
waardoor de waarborg ook niet (deels) ingehouden wordt
•
als een kleine som wordt gevraagd genereert dit ook extra middelen om bijkomend
materiaal te kopen
•
het zal de jeugdbewegingen ook aanmoedigen om zorgzamer met het materiaal om te
springen
Bespreking:
•
het voorstel wordt gedragen
•
zal dit geen omgekeerd effect hebben: dat men het materiaal niet meer ontleend?
•
Hoe hoog moet het bedrag zijn? Een percentage van de waarborg?

BESLUIT:
•
De Algemene Vergadering steunt het voorstel om een kleine huurprijs te vragen en
adviseert dit positief
•
De jeugddienst werkt een voorstel uit

5.3 Subsidies Bijzondere Projecten: voorstel optrekken tussenkomsten
De subsidiepot ‘Bijzondere projecten’ bevat een aardige som geld. Jaarlijks zijn er maar een
paar aanvragers, waardoor er jaarlijks een som geld blijft staan. We zijn het erover eens dat het
reglement an sich beter bekend moet worden gemaakt.
Daarnaast zijn er een paar organisaties (bvb. Parkpop) die gigantisch zijn en voor een uitermate
grote uitstraling zorgen voor de gemeente. De vraag is dan ook of het maximumbedrag niet kan
worden verhoogd tot 1000 euro.
Daarnaast hebben we in december vastgesteld dat een aantal organisatoren hun aanvraag te
laat indienden en het verslag achteraf eveneens laattijdig bezorgden. Er staan in het reglement
geen sancties. Wat doen we daarmee?
Bespreking:
•
Optrekken van de maximumsubsidie naar 1000 euro: unanimiteit
•
Sanctie laattijdig indienen van aanvraag/verslag achteraf:
o Laattijdig aanvragen en/of verslag te laat indienen moet worden
gesanctioneerd, anders heeft een reglement geen zin
o Moet dit een bedrag per dag/week te laat zijn? Niet fair, als iemand 500 euro
krijgt ten opzichte van een groepering die 1000 euro krijgt: is niet in verhouding!
o Voorstel: 10 % van de toegekende subsidie per week te laat.
BESLUIT:
1. de jeugdraad geeft unaniem positief advies betreffende het optrekken van de
maximumsubsidie naar 1000 euro. Men blijft wél voorstander om ook de 750 euro te
behouden.
2. de jeugdraad adviseert als sanctie voor laattijdig indienen van de aanvraag/verslag dat
10% van de toegekende subsidie wordt in mindering gebracht per week dat men te laat
indient.
Deze aanpassingen zullen in het reglement worden ingebracht en dan ter goedkeuring in
College en gemeenteraad worden gebracht.

5.4 Aanvragen subsidies Bijzondere projecten: advies
Er zijn twee aanvraagdossier binnengekomen op de jeugddienst voor het verkrijgen van een
subsidie Bijzondere Projecten:
Activiteit

Aanvrager

Parkpop
19/08/2007
Reuzenestafette

ParkPop-comité
Balkanactie
Oostkamp

Voldoet aan
voorwaarden?
JA

Maximale
Subsidie
1000 euro

JA

500 euro

BESLUIT:
De Algemene Vergadering besluit dat beide aanvragers voldoen aan de in het reglement
gestelde voorwaarden en adviseert beide projecten positief met een voorstel tot maximale
subsidie voor ParkPop en de basissubsidie van 500 euro voor Balkanactie.

6 Stand van zaken Jeugdbeleidsplan
Jürgen schetst de stand van zaken:
•
De bevragingen in lagere scholen zijn nagenoeg afgerond
•
De online-enquête is gelanceerd
•
Met de stuurgroep zijn we de analyse aan het maken van de input uit de klasgesprekken
en de schriftelijke bevragingen
•
De komende maand gaan we deze omvormen tot doelstellingen en actieplannen
Op 30 april plannen we in het JOC een gespreks- en discussiemoment, waar we omtrent een
paar items nog eens ten gronde het gesprek willen voeren. Op datzelfde moment gaat in de
Wieke hetzelfde door voor cultuur en sport, daar ook zij beleidsplannen opmaken. Het is de
bedoeling dat we ook vanuit de jeugd daar eens langslopen om over cultuur en sport me te
denken.
Aansluitend op het gesprek zijn er optredens in het JOC.

Mogen wij de jeugdbewegingen oproepen om met de leiding en de (oudste)
leden zéker aanwezig te zijn op maandag 30 april om 19 uur in het JOC!
Het is tenslotte JULLIE plan, dat antwoord poogt te bieden aan vragen en
noden vanuit jongeren, het jeugdwerk.

7 Kindercarnaval
•
•
•
•

10 maart 2007 van 14.30-16.30 uur
eerst optocht, daarna feestje met animatie in de zaal
er zijn bussen vanuit Hertsberge en Oostkamp
om 9.30 uur dient de zaal te worden klaargezet, alle helpende handen zijn welkom
(contact: Bert Vertommen – jeugddienst)

8 Vergaderdata Algemene Vergadering
De eerstvolgende algemene vergadering plannen we op vrijdag 4 mei 2007.
Dan spreken we de data af voor het najaar, daar we intussen met de nieuw samengestelde
jeugdraad vergaderen.

9 Varia
•

Evaluatie Burn It:
o Goed maar te weinig volk
o Kinderfuif héél goed, zeker de animatie
o Tienerfuif: mag meer kinderen op de been brengen, sfeer héél ok

•

Roken op fuiven:
o In alle openbare gebouwen is het verboden te roken, het mag alléén in
permanente fuifruimtes, maar geen enkele gemeentelijke zaal is een
‘permanente fuifruimte’
o De organisator moet kunnen aantonen dat hij alles heeft gedaan om het
rookverbod te doen respecteren. Wanneer er controle is zal de individuele roker
worden beboet. Als organisator doe je er goed aan duidelijk zélf nog eens in de
zaal aan te brengen dat er niet mag worden gerookt.
In de rand hiervan vragen verscheidene jeugdbewegingen om asbakken aan te
brengen aan jeugdlokalen (zaols bvb die aan de Schakel al staan).

•

‘Drugsspel’
o Bert Vertommen bracht een bezoek aan de Sleutel. Daar hebben ze een spel
dat jongeren leert ‘nee’ zeggen tegen drugs (ook alcohol en tabak). Het gaat

o

o

rond gesprekstechnieken waarmee je met jongeren aan de slag kan rond
druggebruik.
Het is een spel die vooral door scholen wordt gespeeld en heel weinig door
jeugdbewegingen. Dit terwijl jeugdbewegingen heel veel invloed hebben op
de kinderen die ze begeleiden. Veelal kijken kinderen op naar hun ‘leiders’.
Voorstel om als vormingsactiviteit dit spel eens te gaan spelen met monitoren uit
de verschillende jeugdbewegingen. Het duurt 4 uur – vanaf 17 jaar

Afspraak:

•

Iedereen doet navraag binnen de eigen jeugdbeweging naar interesse
rond dit spel. Indien het duidelijk is dat er interesse is, kan dit worden
georganiseerd. Iedere jeugdbeweging wordt er immers op
verschillende manieren mee geconfronteerd!

We hebben als jeugdraad een afvaardiging in de Milieuadviesraad en in de GECORO
(Gemeentelijk Commissie Ruimtelijke Ordening). Beide zijn heel relevant voor het
jeugdwerk (milieu en natuur: afvalbeheer, speelbossen, enz…), GECORO (plaats om te
spelen, fuiven, ruimtelijke ordening, speel en recreatiezones enz…)
o Stephanie Rommelaere is kandidaat voor de GECORO
o Brian Maertens is kandidaat voor de MINA-raad
Beide kandidaturen worden door de Algemene Vergadering goedgekeurd en zullen
worden overgemaakt.

•

Aanplakborden: er zijn een aantal plaatsen waar plakborden mogen worden gezet. Het
zal enkel op die plaatsen nog toegelaten worden. Schepen Roelof vraagt aan de
jeugdbewegingen om zélf suggesties te doen van goede plaatsen.
Afsraak:
Suggesties zo snel mogelijk doormailen naar Schepen Roelof els.roelof@oostkamp.be
vóór 1 april 2007

•

Herstelwerken lokalen
o FOS: thermosstaat in FOS-lokaal werkt niet meer
o Kan er geen afgesloten ruimte komen voor het plaatsen van vuilniszakken aan
de lokalen van FOS/VKSJ? Vuilniszakken worden opengereten (dieren of
jongeren-vandalisme)
o In de lokalen van de scouts in de Koebroekdreef is er een schimmelplek op de
muur
o KLJ Oostkamp: vermoeden van een gaslek daar de gastank heel snel leeg is,
kan dit worden onderzocht?
o De ramen in de KLJ lokalen zijn volledig kromgetrokken …
o FOS vraagt of het mogelijk is een lichtpunt aan te brengen in het materiaalkot…

•

Steven Bousson bedankt iedereen die aanwezig was op de Fou-fuif van Speelweide.

•

Kalender
o FOS heeft op 1 september zijn ‘Fos Goes Bananas’- fuif
o Op 28 april is er de jeugdsurvival, een toffe activiteit om ook met de
jeugdbeweging aan deel te nemen! (6-16 jaar)
o Op 31 maart is er een reisbeurs in de Valkaart en het JOC. In het JOC ligt de
nadruk op reizen met en voor jongeren. Zeker een bezoekje waard, iedereen
welkom in de namiddag in het JOC!
o 24 maart 2007: jobstudentenbeurs in de Valkaart vanaf 10.30 uur

Voor verslag
Jürgen Braeckevelt

