Verslag Algemene Vergadering Jeugdraad
27 november 2009 – lokalen Oranje – 20 uur
Aanwezig:
Wies Allemeersch (Scouts RV), Eva Minne (speelweide), Sylvie Verrewaere (Speelweide),
Kevin Claeys (FOS), Stan De Spiegelaere (onafh), Eline Declerck (Chiromeisjes HB), Dries Van
Acker (KSA RV), Suzan Demuynck (VKSJ Oostkamp), Amelie Goormachtig (VKSJ), , Lies
Kempinck (Oranje), Pieter-Jan Lanssens (onafh), Stan Meulemeester (KSA RV), Els Roelof
(Schepen), Maarten Strubbe (KLJ Oostkamp), Tom Martens (KLJ Oostkamp), Heike Desaever
(Oranje), Ilse Van Reybrouck (FOS – VZ ai), Joren Vanmullem (Chirojongens), Pieter
Verrewaere (Chirojongens), Kobe Martens (Chirojongens), Blomme Benjamin (Oranje), Bert
Vertommen (Dienst Jeugd), Jürgen Braeckevelt (Dienst Jeugd).
Verontschuldigd:
Koen Wildemeersch, Jaak Van Hulle (seniorenadviesraad), Dries Deweer (onafh.),

Voorafgaand aan de AV was er een technische vergadering omtrent de subsidies.
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Goedkeuring verslag vorige vergadering

Goedgekeurd
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Subsidies

Bert V. legt uit dat er een technische vergadering is geweest voor de AV waar alle details van
de subsidies overlopen zijn. Hij duidt erop dat in de voorliggende documenten een typfout
geslopen is waardoor de bedragen van iedereen een beetje omhoog gaan, behalve van de
VKSJ.
De Jongenschiro Hertsberge vraag uitleg waarom hun bedrag aanvragen “bouwen en
verbouwen” niet integraal worden terugbetaald. Bert V legt uit dat een Bar/Kast niet in
aanmerking komt voor bouwen/verbouwen en daardoor niet terugbetaald wordt.
Bert legt daarnaast ook enkele veranderingen uit voor de volgende jaren:
− Speelweide en Oranje vanaf volgend jaar géén forfait meer.
− Vanaf volgend jaar moeten de activiteiten 'continu' doorgegeven worden ipv 1 maal per
maand. Dus als een jeugdbeweging de programma’s aan de leden bezorgt, stuur dan
meteen hetzelfde naar de dienst jeugd. Dit kan/mag op papier of per e-mail.
− Vanaf volgend jaar treden de reglementen “professionalisering” en “Integratie bijzondere
doelgroepen” inwerking. Hiervoor moeten tegen januari 'actieplannen' ingediend worden
bij de jeugddienst. In oktober moeten deze actieplannen geëvalueerd worden,
naargelang het succes kunnen punten verdiend worden die subsidies opleveren.
Stan DS merkt op dat hiervoor best een communicatie vanuit de jeugddienst komt die alle
nieuwe reglementen en procedures in mensentaal uitlegt. Bert V belooft dat die er zal komen
maar dat het niet voor januari mogelijk is.
De AV adviseert de subsidies unaniem positief.
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Werkingsverslagen Speelpleinwerking, Grabbelpas, T-rit

Jürgen licht de werkingsverslagen van de speelpleinwerking, grabbelpas en T-rit toe.
Bert V benadrukt dan T-Rit vernieuwd is, en die de vroegere SWAP vervangt. T-Rit
organiseerde 3 activiteiten per week, 2 in de plaatselijke jeugdhuizen en 1 'echte' activiteit,
buitenshuis. De opkomst was matig (gewone < 10; echte: 15-20), maar Bert gelooft in de
groeikansen naar volgende jaren toe.

Joren VM stelt voor om hierover beter te communiceren via de jeugdbewegingen.
De Speelpleinwerking in Oostkamp kende een lichte daling van het aantal deelnemers, in
Ruddervoorde daarentegen werd een stijging opgemerkt.
Voor de Grabbelpas was de evaluatie ook positief, er werd wel beslist om voor volgend jaar
meer activiteiten te organiseren. Hier is er vooral de vaststelling dat de kleuteractiviteiten
steeds snel volzet zijn. Hier schuilt een duidelijke nood aan méér activiteiten.
De AV neemt akte van de werkingsverslagen.
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Evaluatie activiteiten

1.1Dag van de Jeugdbeweging
Ter ere van de dag van de jeugdbeweging organiseerde de jeugdraad een activiteit voor de
jeugdbewegingen. Over het algemeen wordt deze activiteit positief geëvalueerd, er was
enkel een opmerking over de verwarring omtrent de datum. Daarnaast kon de communicatie
over het financiële luik van de activiteit veel beter, het was totaal onduidelijk of de kosten
door de jeugdraad terugbetaald werden of niet.
De jeugddienst zal een initiatief nemen en nogmaals communiceren over de terugbetaling.
Het DB neemt deze opmerkingen mee voor volgend jaar.

1.2Vorming diversiteit
Ike licht deze vorming bij en was zeer te spreken over de 'praktische' gerichtheid van de
vorming. Oranje vond het jammer dat het te veel gericht was op kansarmen.
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Fuifkoffer

Stan DS licht het voorstel van de jeugddienst toe. De jeugddienst is van plan een fuifkoffer te
maken die organisatoren moet ondersteunen in de organisatie van fuiven. Op het
voorliggende voorstel zijn enkele opmerkingen.
Pieter-Jan vraagt zich af waarom er geen herbruikbare bekers in deze koffer zitten. Schepen
Roelof reageert hierop dat er praktische bezwaren zijn en dat jeugdbewegingen zich naar de
provincie of gemeente Zedelgem kunnen richten hiervoor. Er was ooit een piste van
composteerbare bekers die werd onderzocht, maar dit staat heden op een laag pitje.
Lies merkt op dat vele dingen in de “praktische koffer” niet nodig zijn omdat de
jeugdbewegingen die al hebben. Ze pleit ervoor vooral dingen erin te steken die
jeugdbewegingen niet hebben.
Pieter-Jan vraagt zich af of de “fuifhandleiding” op maat van Oostkamp gemaakt zal worden,
met een handleiding van fuifpunt zijn de jeugdbewegingen niet zo veel, er is vooral nood aan
praktische informatie over fuifzalen, reglementering e.d. van/in en rond Oostkamp.
Bert V. vraagt zich af of geen 'kokers' voor bonnetjes in de koffers gestoken kan worden.
Er ontstaat een discussie over het nut van de koffers in het algemeen en er wordt dus tot
stemming overgegaan:
Voor
: rest
Tegen
:0
Onthouding
:2
Het DB zal de gemaakte opmerkingen meenemen in een advies naar de gemeente.
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JBP

Jürgen legt uit: om de 3 jaar moet een jeugdbeleidsplan opgemaakt worden voor een periode
van 3 jaar. Hierin worden heel concreet allerlei acties, budgetten en dergelijke voorzien. Elk
jaar moet de gemeente hierover communiceren naar de Vlaamse overheid. Voor de periode
2011-2013 moet dus een nieuw JBP opgemaakt worden. Indien we een “advies” willen van de

Vlaamse overheid kan de gemeente tegen 1 juni een voorstel indienen. De definitieve versie
moet tegen 15 oktober op de gemeenteraad komen. Deze definitieve versie moet het advies
krijgen van de jeugdraad.
Hiervoor wil Oostkamp, net zoals de vorige keer, een stuurgroep oprichten die het JBP
uitwerkt.
Ilse legt uit dat tijdens de pauze straks verschillende papieren opgehangen zullen worden
waarop mensen met interesse zich kunnen inschrijven. Ze kunnen ook voorstellen doen
omtrent de inhoud.
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DB

Ilse licht toe: Het DB heeft 3 leden die ontslag nemen/genomen hebben. Hierdoor komen dus
3 plaatsen vrij die het liefst opgevuld worden. Ilse roept benadrukt het belang van vrouwen in
het DB want tegenwoordig is zij de enige vrouw in het DB. Tijdens de pauze mogen
geïnteresseerden hun naam op een papier schrijven, meer informatie vragen,... Op de
volgende AV zal er dan tot stemming overgegaan worden.
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Adviezen

1.1Kampvervoer
Naar aanleiding van de discussie in de vorige AV heeft het DB een voorstel van advies
opgemaakt die dergelijke problemen in de toekomst moet vermijden. Ten eerste zal in het
bestek opgenomen worden dat er enkel een uitbetaling van de gemeente kan komen na
neerlegging van de 'vrachtdocumenten' met daarop het uur van aankomst, vertrek en
getekend is door beide partijen. Op die manier is een schriftelijk bewijs verzekert. Ten
tweede krijgt elke jeugdbeweging het 'recht' met de camion eerst tenten op te halen. De
extra kilometers hiervan worden door de jeugdbeweging zelf gedragen.
De AV keurt dit voorstel unaniem goed.

1.2LOGO
Ilse legt uit dat na de discussie over een logo voor de adviesraden het DB een voorstel wil
doen omtrent een logo. Ilse toont het logo, een schaap... Een schaap is een “kuddebeest”,
ziet er zacht, wollig en onschuldig uit. Net zoals jongeren vaak gezien worden als
'kuddebeesten' die zonder nadenken meegaan in rages, in massa naar fuiven gaan... Maar
die ook gedwee hun ouders en de volwassenen volgen. De jeugdraad wil het schaap
gebruiken als geuzensymbool en duidelijk maken dat ook de schapen in de samenleving een
stem hebben en bereid zijn voor hun rechten op te komen en hun belangen te verdedigen.
Daarom wordt naast het schaap de slogan “Omdat ook ons geblaat baat”. Het DB duidt erop
dat het logo moduleerbaar is, zoals bij de condoomactie waar het schaap een condoom op
zijn kop kreeg.
De AV stemt,
voor: rest
onthoudingen: 2
tegen: 0

1.3Bijzondere projecten
Stan M deelt mee dat het DB een positief advies gaf over het sinterklaasfeest van het
buurtcomité Moerbrugge. Hij deelt ook mee dat hij persoonlijk niet voor een subsidie was
omdat hiermee de deur opengezet wordt naar allerlei kleinschalige initiatieven waarvoor de
subsidies niet bedoeld zijn.
De AV keurt het advies goed.
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Nieuws uit de gemeente

Speelbos Hertsberge: Naar aanleiding van het advies van de JR voor overleg met de
stakeholders, neemt de gemeente het initatief om samen met de twee jeugdbewegingen
samen een bezoek aan het bos te doen en te spreken over de concrete inrichting.
Oostcampus: er is een vergadering over de concrete inrichting van de omgeving volgende
week dinsdag.

10Nieuws uit de jeugddienst
Provinciaal domein Bulskampveld wil zijn werking meer bekend maken aan de
jeugdbewegingen, ze willen hiervoor een dag met allerlei workshops organiseren. Jürgen peilt
naar de beste periode: iedereen vraagt eind april, begin mei. Bert benadrukt dat voor zo'n
activiteiten extra subsidies te verdienen zijn
Er wordt een nieuwe vorming “Gemachtigd Opzichter” georganiseerd op 27 februari van 9:30
tot 12:00
De jeugddienst wil een kinder & tienerfuif te organiseren op 29 december van 15:00 tot
17:30 voor de kinderen en van 19:00 tot 23:00 voor de tieners. Er zou busvervoer voorzien
worden vanuit de verschillende deelgemeentes. Vorig jaar werd dit geannuleerd door te
weinig interesse vanuit de jeugdbewegingen. Verschillende jeugdbewegingen bevestigen
aanwezig te zullen zijn.

11 Nieuws uit de jeugdbeweging
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VKSJ: 20 feb ouderfeest, 6 maart fuif
KLJ: ouderjaarsfuif, 30jan tropical night
Scouts R: 5 dec sinterklaasfeest, 6 maart overlife
JOC: 5 dec quiz, 13 dec stand up comedy
Chiro J.: 27 feb allo allo fuif, 12 feb apres ski
Chiro M.: niets
Speelweide: niets
Oranje: niets
KSA Rv: 24 april Peanutt Party
KSA O: 18-23 dec truffelverkoop,
FOS: 12 dec 12uren bar

12 Volgende AV's:
5 feb, 20:00, MeisjesChiro Hertsberge
23 april, 20:00, Scouts Ruddervoorde

13Varia
•
•
•
•
•
•

Lokalencontrole komt er na uitstel
MeisjesChiro klaagt dat er te gemakkelijk binnengebroken wordt in hun lokalen,
Jongenschiro bevestigen dit
Speelweide klaagt dat er alweer ingebroken werd en dat er alweer materiaal gestolen
werd, ruiten gebroken enz. Er wordt opgemerkt dat een automatisch licht een
oplossing kan bieden
Ilse klaagt dat de FOS lokalen belaagd worden door hangjongeren
Joren vraagt naar de mogelijkheid van de gemeente om de lokalen van de
jongenschiro over te nemen. Els wacht naar een officieel initiatief vanuit de
ouderraad voordat ze in actie komt.
Kobe wil dat de haag in het terrein van de jongenschiro gesnoeid wordt of eventueel
verdwijnt omdat daar te veel hangjongeren achter kruipen.

•
•

Stan M verklaart dat het binnenregent.
Verlichting parking Oranje (openbare of licht met sensor)

Voor verslag

Stan De Spiegelaere
Secretari

Ilse Van Reybrouck
Voorzitter a.i.

