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Verslag algemene vergadering jeugdraad
Vrijdag 21 april 2006 – JOC Den Artisjoc
Aanwezig:

Stefanie Rommelaere (voorzitter), Katrien Talloen (schepen), Kevin
Bleyaert en Tom Landschoot (Speelweide), Karen Couvreur en Lies
Thyvaert (Chriomeisjes),Evy De Vlieghere en Stefanie Vancauwenberghe
(KLJ Oostkamp), Stan De Spiegelaere en Koen Wildemeersch (Chiro
Hertsberge - Sparregalm),Lien Goethals en Ilse Gernaey (’t Experiment),
Lies Kempinck (Oranje), Delphine Roels (VVKSM Ruddervoorde), Sophie
Roels (Dominiek Savio), Tom Van Poucke (Jong CD&V), Griet Van De
Caveye en Sanne Deweerdt (VKSJ Oostkamp), Bram Van Braeckevelt
(Speelpleinwerking Oostkamp), Tine Delaere (KLJ Ruddervoorde), Bert
Vertommen (Jeugddienst), Jürgen Braeckevelt (Jeugdconsulent).

Verontschuldigd:

FOS

1. Start van de vergadering
De voorzitter heet iedereen welkom op de bijeenkomst en vraagt of er bemerkingen waren bij
vorig verslag.
Het verslag van de vergadering van 17 februari wordt goedgekeurd zonder bemerkingen.

2. Evaluatie vorige activiteiten
1.1 Kindercarnaval
•
•
•
•

de stoet was oké, afstand ook
show: moeilijk om goed te volgen van kinderen die meer achteraan zaten
voor kinderen uit het 5de en 6de leerjaar was de show te ‘kinderachtig’
voor volgend jaar mag het opzet en systeem behouden blijven

1.2 Verdraai de wereld
•
•

•
•

niet alle jeugdbewegingen namen deel
het geheel moet vroeger worden aangekondigd en uitgewerkt worden. Alles kwam laat
op gang en sommige jeugdbewegingen hadden hun programma al klaar waardoor
Verdraai de wereld moeilijk in te schuiven was
de afspraken op één moment met de fotograaf zorgden ook voor problemen. De
verschillende jeugdbewegingen hebben op verschillende momenten hun werking
de foto’s worden nog tentoongesteld in het JOC

1.3 Vorming grensoverschrijdend gedrag
•
•

Positieve indruk over de methodiek. Er werd gestart vanuit de concrete ervaringen en
beleving van de leiding.
De datum was ‘ongelukkig’ omdat een aantal jeugdverenigingen op weekend waren of
andere activiteiten hadden. Ook hier moet vroeger worden gepland.

Aansluitend hierop stelde de voorzitter de vraag naar voorstellen voor een vormingsmoment in
het najaar van 2006. Normaal worden twee vormingen per jaar voorzien.
Voorstellen:
-

-

EHBO
o

Ilse Gernaey bezorgt aan Jürgen een aantal mogelijke modules vanuit Rode
Kruis

Uitwisseling van spelvormen, spelen ,enz…
o Jürgen zoekt naar een manier waarop dit kan gebeuren
o Spelen, methodieken, enz… kunnen worden verzameld op de jeugddienst en
eventueel (later) digitaal ter beschikking worden gesteld. Met een uitwisseling
kunnen ervaringen, goede activiteiten worden uitgewisseld.

De uitwisseling van spelvormen wordt door de vergadering als een heel goed idee weerhouden.
Dit kan gaan over verschillende soorten spelen of activiteiten. Een dergelijke uitwisseling kan
meerdere keren worden opgezet.

1.4 Opening JOC
Het JOC opende officieel de deuren op 7 april 2006.
•
programmadeel buiten was door de weersomstandigheden niét echt optimaal
•
rest van het programma was oké
Bert Vertommen geeft toelichting over de werking van het JOC:
•
open op woensdagmiddag tussen 15- 19 uur voor 14-16-jarigen (alcoholvrij)
•
op zaterdag open voor 16+ van 20-02 uur
•
naast de barwerking is er één keer per maand een speciale activiteit
13 mei: Franse avond
3 juni: caféspelen-avond
12 juli: café-spelen-tornooi
16 september: stand-up-comedy-night met oa Alex Agnew
November 2006: workshop cartoon-tekenen. De gemaakte cartoons
worden daarna in het JOC tentoongesteld
Bemerkingen:
•

•
•

de prijs van een pint is 1.2 euro. In vele andere jeugdhuizen is dit 1 euro. Is 1.2 euro niet
te hoog?
De prijs is iets hoger gezet vanuit de idee om alcoholgebruik te ontraden en is een keuze
die is gemaakt binnen de werkgroep JOC.
De voetbaltafel is een voltreffer en kan op veel succes rekenen
Kan vergaderen in het JOC? Alléén tijdens de openingsuren kan er worden vergaderd.
Er is een uitzondering voor de werkgroepen vanuit de jeugddienst. Zij kunnen er altijd
terecht.

3. Jeugdsurvival
De jeugdsurvival gaat door op zaterdag 29 april op het domein De Valkaart. Er zijn maar een
paar jeugdbewegingen die deelnemen.
Er zijn nog heel wat helpende handen nodig om alles in goede banen te leiden. Mensen uit
jeugdbewegingen die een handje willen toesteken zijn welkom en hebben ook voordelen:
•
per leider die komt is er 10 euro korting voor de deelnemers van betreffende
jeugdbeweging
•
begeleiders krijgen ontbijt + broodjes over de middag + frietjes ’s avonds
•
KLJ Oostkamp wil instaan voor het bakken van de frietjes, waarvoor dank!

4. Topoverleg jeugdbewegingen
Op voorgaande jeugdraad werd het voorstel gedaan om met de groepsleiding op gezette
tijden samen te komen met als doel:
•
Elkaar te leren kennen
•
Elkaar tips te geven over de werking van de jeugdbeweging
•
Overleg te plegen over jaarprogramma’s (afstemming, planning enz…)
De vergadering vraagt zich af of dit niet het dubbelen is van wat op de jeugdraad ook kan. De
voorzitter antwoord dat dit een specifiek initiatief is naar de groepsleiding toe. Velen van hen
zitten niét als afgevaardigde vanuit hun vereniging in de jeugdraad. Het is dus een andere
groep mensen dan de afgevaardigden in de jeugdraad.
Qua datum van vergaderen als agendasetting zal Jürgen navraag doen bij de groepsleiding
zélf.
De vergadering beslist dit een kans te geven en later te evalueren.

5. Subsidies
Jürgen leidt het geheel in:
We zitten in een overgangsjaar wat betreft subsidies. Nu worden deze uitbetaald van januaridecember 2005. Dan is er voor 2006 nog de uitbetaling in het najaar voor de periode januariaugustus 2006. Vanaf dan zullen de subsidies gerekend worden over het werkjaar lopende van
1 september 2006 tot 31 augustus 2007. Gelijklopend dus met een werkjaar van een
jeugdbeweging.
Vanaf september 2006 worden ook de strafpunten afgeschaft en werken we met bonuspunten.
Aanwezigheid op de jeugdraad, alsook bij activiteiten wordt dan beloond in plaats van beboet.
De subsidiepot is verhoogd. Dit is een compensatie voor het verdwijnen van de tussenkomsten
voor fotokopieën. In totaal is daar 3000 euro voor vrijgemaakt.
Na deze toelichting worden de subsidies per beweging voorgelegd en toelichting verschaft waar
nodig.
Voor een aantal organisaties zijn er forfaitaire bedragen: Oranje, ’t Experiment, chiromeisjes en –
jongens Steenbrugge en Speelweide. Deze bedragen zijn vast en worden nominatief in de
begroting opgenomen.
De jeugdraad adviseert de subsidies unaniem positief.

6. Memorandum
Al op voorgaande jeugdraden werd het memorandum aangekaart. Op de eerste input naar
een bijdrage en ideeën kwam weinig reactie.
Jürgen licht toe dat er twee momenten belangrijk zijn: nu binnenkort, omdat de meeste partijen
nu bezig zijn met het schrijven van hun programma en het voorjaar van 2007, als de (nieuwe)
beleidsploeg haar beleidsverklaring opmaakt.
Het is dus belangrijk om écht een inbreng te doen vanuit de jeugdraad.
In kleine groepjes wordt een bespreking gehouden van een 10-tal items die door Jürgen zijn
opgelijst. Vanuit de resultaten zal op het volgende dagelijks bestuur verder worden gewerkt aan
een tekst (memorandum).

Bram Van Braeckevelt vindt dat alle leden vanuit de jeugdraad met politieke aspiraties zich niet
met de gesprekken mogen inlaten. Dit én vanuit het feit dat er eigen ideeën zijn die in de
campagne zullen worden ingebracht én vanuit de idee dat er nu géén politieke zaken mogen
spelen tout-court.
Tom van Poucke reageert hierop door te stellen dat men hier moet zitten vanuit de
jeugdraadreflex en er over partijen héén moet worden geijverd voor het jeugdwerkbeleid. De
jeugdraad is een adviesraad met een heel specifieke opdracht. De leden zitten daar vanuit die
invalshoek. Hij kan echter wel respect opbrengen voor de kijk van Bram.

7. Varia en mededelingen
Dak KLJ:
Schepen Talloen zegt dat de architect is aangesteld,die nu onderzoekt welke werken nodig zijn
en een bestek opmaakt zodat de prijsvraag kan gebeuren. Dit zal gebeuren in de loop van
volgende maand. De aanbesteding en uitvoering zijn dan een volgende stap.
Meisjeschiro Hertsberge:
Zij hebben 6 groepen van ongeveer 20 kinderen en beschikken over minder lokalen daar de
zolderverdieping niet mee bruikbaar is. Daarom tellen zij de vraag of het mogelijk is om hun
grootste lokaal middels een wand in twee te delen.
’t Experiment:
Het nieuwe terras is aangelegd en dit op zeer korte termijn. Ilse dankt namens het experiment de
gemeente voor de manier waarop dit is gebeurd.
Kampvervoer :
Het reglement voor kampvervoer werd aangepast. De gemeente zocht een vervoersbedrijf,
maar de jeugdbewegingen moesten zelf contact opnemen om de afspraken voor hun kamp te
maken. Tal van bedrijven werden aangeschreven, enkel Lambert reageerde. In de tweede
week van april kwam dan het bericht dat de firma Lambert het nieuwe systeem niét zag zitten
wegens het vele extra (administratieve) werk. Lambert rijdt ook enkel tijdens de week. Vroeger
verzorgden de gemeentediensten dan het vervoer in het weekend. Zij zien dit niet meer zitten
daar dit teveel extra belasting vormt (wagenpark + chauffeurs die een dag ‘verliezen’)
VVKSM werkt samen met de firma Bruynsteen. Deze werden gecontacteerd en zijn bereid om
tijdens de weekends te rijden. (als dit niét elk weekend is). Vraag dan ook aan de
jeugdbewegingen om een beetje soepelheid in de regeling. Het was geen gemakkelijke
opgave om alles rond te krijgen door de geschetste problemen.
KLJ werkt samen met Baeten.
Lambert BVBA: Torhoutsestraat 224, 8020 Oostkamp, t 050 27 56 32, fax 050 27 56 32
Bruynsteen: polderstraat 2, 8020 Oostkamp, t 050 27 76 64 fax: 050 27 55 64
Baeten BVBA: Hertsbergestraat 51, 8020 Oostkamp, t 050 82 20 51, fax: 050 84 07 58

Reclameborden fuiven
Er blijkt wat onduidelijkheid rond het plaatsen van aankondigingborden voor fuiven. Voor het
plaatsen van borden moet toestemming worden gevraagd aan het college van burgemeester
en schepenen (voor wat betreft gemeentelijke wegen). Dit kan met een schrijven of een mail via
cbs@oostkamp.be
De bemerking wordt gemaakt of er geen vaste plaatsen kunnen worden voorzien waarvoor
géén aanvraag dient te worden gedaan. Bovendien is één week na het plaatsvinden van een
activiteit wel heel kort is om alle borden terug te verwijderen.
De vraag wordt gesteld of dit niet moet worden afgeschaft.

Probleem is dat wanneer iedereen begint overal borden te plaatsen dat dit én voor visuele
vervuiling zorgt én dat er organisaties van overal de zaak hier kunnen volplanten met borden.
Verkoop legermateriaal:
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei is er een verkoop van legermateriaal aan jeugdverenigingen.
Inschrijven op voorhand is nodig. Er moet ook contant worden betaald wanneer men aankopen
doet. Alle info én een lijst met materialen die worden verkocht staan op : www.mil.be/sales

Sluiting De Gilde
Binnenkort wordt de zaal De Gilde gesloten. Jong CD&V heeft tegen de sluiting een petitie
opgestart en vraagt zij die echter de petitie staan deze te tekenen.
Volgende vergadering
De voorzitter stelt voor om alle vergaderingen van de jeugdraad door te laten gaan in het JOC.
Het is centraal en de jeugdbewegingen/speelpleinen hoeven géén extra inspanningen te doen
om drank aan te slepen en hun lokalen op te ruimen.De vergadering maakt de bemerking dat
het toch wel goed is om eens in lokalen van andere verenigingen te komen.
Voorstel is dus om :
1.
2.

de dagelijks besturen van de jeugdraad te doen in het JOC
de algemene vergaderingen te houden in de lokalen van de
jeugdbewegingen/speelpleinen

Volgende DB:
Volgende AV:

5 mei 2006 – JOC
15 september – KLJ Ruddervoorde
8 december – KLJ Oostkamp

Voor verslag
Jürgen Braeckevelt

