Verslag AV Jeugdraad 2 december
Lokalen VKSJ- Oostkamp
Aanwezig: Siel Degrieck (KLJ- O), Emmelie Himpens (KLJ-O), Benjamin Blomme (Oranje), Delphine
Teetaert (Oranje), Joren Vanmullem (chiro –j, ondervoorzitter), Bram Vermeulen (Voorzitter), Margot
Gommers (FOS), Glenn Ruyschaert (FOS), Jonas Pollet (Animo), Axel Galle (JrK), Bert Neyrinck (Jrk), Sven
Deseintebein (KSA-R), Amelie Goormachtigh (vkjs), Sofie Syoen (vksj), Bert Vertommen (jeugddienst),
Evelien Eeckeloo (jeugddienst), Els Roelof (schepen)
Verontschuldigd: Jaak Vanhulle, Phoebe Malfait, Shana Seys, Thomas Delputte, Wies Allemeersch, Sofie
Laforce, Florieke Pyfferoen, Chiro meisjes
Afwezig: KSA-O Eva Roets was even aanwezig?

19u: voorafgaande subsidie vergadering +inkijken dossiers
1.

Vorig Verslag:
Geen opmerkingen, verslag werd goedgekeurd.

2. Subsidies
· Iedereen gaat akkoord met de toelagen voor jeugdverenigingen.
· Het feestweekend voor FOS, moet nog een advies krijgen. Iedereen is het unaniem eens met 500
euro, dit is evenveel zoals ook andere feestweekends ontvingen.
3. Gouden merels!
· Op 11 maart is er opnieuw de uitreiking van de gouden merel.
Graag doen we een warme oproep om jezelf, je vereniging of een kennis of vriend kandidaat te
stellen voor de gouden merel Jeugd.
· Wie komt in aanmerking? Mensen, verenigingen,… die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben
gemaakt op het gebied van jeugd, jongeren en/of het jeugdwerk.
En daarbij moeten ze voldoen aan de volgende criteria:
o Er moet iets ‘gepresteerd’ zijn, het gaat om daadwerkelijke inzet, een initiatief, een
project, een evenement, een organisatie, enz … voor, door of met kinderen en/of
jongeren jonger dan 25 uit Oostkamp in het jaar waarin de prijs wordt toegekend
o onbaatzuchtig, zonder commercieel doel
o Aantonen dat de prestatie hoofdzakelijk is gerealiseerd via vrijwilligerswerk
· In het verleden ontvingen onder andere Balkanactie, FOS Oostkamp, Bram Van Braeckevelt en
Jeugd Rode Kruis deze merel.
· Ben je geïnteresseerd ? Meer informatie kan je vinden in bijlage: “reglement gouden merel Jeugd”,
en bij de mensen van de jeugddienst (jeugd@oostkamp.be). Er wordt ook een oproep gedaan via
de facebookgroep.
4. Actie Nultolerantie
De jeugddienst deelt de bierkaartjes en de affiches uit voor de actie nultolerantie.
Vanuit de werkgroep drugspreventie werd deze actie op poten gezet. Niet omdat er een
drugsprobleem is, maar vooral om het ook in de toekomst te voorkomen. Met deze actie wil de
werkgroep onder andere de jeugdverenigingen maar ook de café-uitbaters bereiken. Door deel te
nemen aan deze actie geven ze klanten, bezoekers, leiding het signaal dat ze achter de preventie
staan en dat ze liever geen gebruik of misbruik hebben in hun bar, café of werking. Ze tonen op deze
manier ook dat mensen mogen melden indien ze getuige zijn van gebruik of misbruik van alcohol en
drugs.
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5. Nieuws en vragen uit de Dienst Jeugd
· Lokaalcontroles:
o De mensen van de jeugddienst zijn op toer voor de 2e controleronde van dit werkjaar
uit te voeren. De eerste boetes van €100.00 zijn gevallen. Desbetreffende verenigingen
worden in de loop van de week op de hoogte gebracht!.
Puntjes waar verenigingen zeker grote aandacht moeten voor hebben zijn:

Verdeeltoestellen moeten CEBEC gekeurd zijn!

Papier, brandbaar materiaal, … moeten 2 meter van de
verwarmingstoestellen verwijderd zijn!

Meubels moeten 0.5 m van de verwarmingstoestellen staan!

Toiletten moeten worden proper gehouden!

Afval moet JUIST gesorteerd zijn!
· Jeugdfilms op woensdag:
De Dienst Jeugd organiseert 1 keer per maand een jeugdfilm op woensdagavond om 19.30u en dit
voor slechts 1 euro. Na de 3e film merken we dat er niet veel opkomst is voor deze films, zijn er
mensen die tips hebben i.v.m. tijd, uur, soort films?
o Ook animatiefilms zijn aantrekkelijk voor jongeren (kung fu panda, happy feet 2,…)
o Vroeger bekend maken van de films a.d.h.v. filmkalender per half jaar.
o Op dat moment zijn er veel studenten in Gent, voor andere jongeren is dit wel een
goed moment.
· OINK:
Oproep om eventuele artikels door te sturen naar de jeugddienst tegen 12 december. Heb je
eventueel ambitie om in deze werkgroep te stappen, laat het ons weten!
OINK wordt naar alle jongeren in de gemeente verspreid! Artikels over je vereniging zijn zeker
welkom! Politiek gekleurde artikels, liever niet. Je mag ze zeker insturen, maar we garanderen niet dat
ze worden gepubliceerd. Oink is een neutraal blad.
· Vorming voor jeugdleiders:
We merken op dat er weinig inschrijvingen waren voor de vorming voor jeugdverenigingen. Terwijl
we wel zeer positieve feedback kregen van de mensen die wel deelnamen. Vormingen waar
ervaringen kunnen worden uitgewisseld zijn zeer interessant volgens de deelnemers.
Tips naar de toekomst: Herinneringsmail sturen, en ook rechtstreeks via de facebookgroep voor
jeugdleiders bekend maken!
· Actieweekend: Armoede is een onrecht – maak er spel van.
17 en 18 maart is er in gans Vlaanderen een actieweekend gepland rond het gemeenschappelijk
jaarthema van de jeugdverenigingen. Het idee is dat alle verenigingen de handen in elkaar slaan en
een gemeenschappelijke actie doen in de gemeente. We zouden kiezen om dit te beperken tot
enkel de zaterdag. Enkele jeugdverenigingen zien het best zitten om hieraan deel te nemen. De
dienst Jeugd wil dit zeker ook ondersteunen! We zetten een werkgroepje op Bert van jeugd rode kruis
wil zich hier alvast voor inzetten. We doen ook een oproep via de facebookgroep voor jeugdleiders!
Mensen die geïnteresseerd zijn! Stuur zeker een mailtje naar jeugd@oostkamp.be!
· Oproep subsidies 2012!
Bij deze willen we ook nog een oproep doen naar alle verenigingen vergeet niet dat de deadline
voor de aanvraag Bijzondere doelgroepen en Professionalisering voor 1 januari 2012 binnen moet zijn
op de Dienst Jeugd!
· SJaCoS
Bonnen waar mensen mee kunnen betalen in de verenigingen.
De ontvangen bonnen kan de vereniging opsturen naar de Gemeente, daarna krijgen zij binnen de
14 dagen het bedrag op hun rekening gestort. De bedoeling van deze bonnen zijn financiële
drempels weg te werken bij mensen die het soms financieel te moeilijk hebben om te kunnen
deelnemen aan sport, jeugd of cultuur. Mensen met een omnio-statuut kunnen het bonnen boekje
kopen voor 5 euro, het boekje bevat 50 euro bonnen. Mensen zonder dit statuut betalen 45 euro. Op
dit manier zijn de gebruikers van de bonnen niet gestigmatiseerd.
OPROEP! Heel wat verenigingen die vorig jaar wel intekenden om hierin mee te stappen deden dit
nog niet voor het jaar 2012! Deadline woensdagavond 7 december!!!!
(We verstuurden het aanvraagformulier nogmaals op maandag 5 december naar alle
verenigingen!)
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· Cultuur in het najaar
Zijn er mensen die nog voorstellen hebben voor optredens in De Valkaart?
Cargo (coverband)
Dirk Frimaut?
Mark Peters (JOC?)
School is cool
· Kindercarnaval!
Oroep naar alle jeugdvereniginen!
Op 18 februari is er kindercarnaval! De dienst jeugd zet een gratis bus is vanuit de deelgemeenten
indien er genoeg kinderen uit de verenigingen deelnemen. Gelieve ons op tijd op de hoogte te
brengen!
Het kindercarnaval gaat door tussen 14 en 17 uur. Eerst een stoet daarna een kindershow en voor alle
kindjes een gratis drankje. Kinderen betalen 3 euro per kindje, begeleiders zijn gratis.
Voor kinderen tussen 5 en 12 jaar! Graag iedereen verkleed!
· Uitleendienst- tip:
Indien je zaken wil lenen vanuit de uitleendienst kun je via de website van het JOC zien of de
materialen die dag nog ter beschikking zijn of niet. Op die manier moet je niet steeds wachten tot
bijvoorbeeld na het weekend om zeker te weten.

6.

Nieuws uit het DB:

Verkeersveiligheid:
In het DB werden enkele straten benoemd die eigenlijk onvoldoende verlicht zijn om er veilig te
kunnen fietsen tijdens de donkere vooravonden.
KLJ Oostkamp laat weten dat de Erkegemstraat zeer donker en onveilig is doordat auto’s er
zeer snel rijden. Het DB bekijkt of ze een advies schrijven
Ook de Wilgenbroeken werden eventjes genoemd, maar de schepen liet ons weten dat dit op
termijn een verkeersvrije straat zal worden. Dit laten we even rusten.
Kaart voor Containerpark:
Tijdens het DB werd hierover gesproken en waren de mensen het erover eens dat verenigingen
al vuilnisbakzakken ontvangen als steun. Daarnaast is het beleid van de gemeente om zoveel
mogelijk afval te vermijden.
De chiro jongens vragen of het mogelijk is om voor specifieke situaties wel geld te ontvangen
op een containerparkkaart. Daar zij met bouwafval te maken krijgen. Dit is geen afval die kan
vermeden worden.
Daarop kwam de reactie dat er al heel wat subsidies worden uitgedeeld dat ook dat een
kleine kost is die kan betaald worden via de subsidies.
(De kosten voor bouwafval gaan van 1 cent voor zuiver steenafval, tot 10 cent voor
brandbaar, alle andere zijn 5 cent. Dus 100 kilo brandbaar (al een fikse hoeveelheid, is maar 10
euro)
Toch blijft de vraag om een klein bedrag toe te kennen aan verenigingen zoals 5 of 10 euro.
Dit zal meer administratieve kosten met zich mee brengen dan dat de jeugdverenigingen
eraan over houden.
Er is 2x per jaar wordt het groot huisvuil opgehaald. Voorlopig laten we het hierbij.
Intermezzo:
Bezoek van de Sint en zijn zwarte piet: die voor iedere vereniging een cadeautje bij zich had.
Indien jouw vereniging niet aanwezig was op de AV, kun je dit nog ophalen bij de Dienst Jeugd.
7.

Nieuws uit de gemeente:

· Het skatepark in Hertsberge is goedgekeurd.
Dit zal eind december toegewezen worden aan een leverancier en volgend jaar worden
uitgevoerd.
· Het skatepark in Ruddervoorde
Staat op het jeugdbeleidsplan voor het jaar 2012, dit wordt meegenomen in het verhaal Riderfort.
Het studieburo bekijkt waar dit best zal gelegen zijn, rekening houdend met de opmerkingen van
buurtbewoners,…
· Speelbossen
Er komt een speelbos in Waardamme, volgende AV zal dit worden voorgesteld en zal er een advies
van de jeugdraad gevraagd worden hierover.
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Ook in nieuwenhove komt er een nieuwe zone voor speelbos, op dit moment bekijkt men nog de
verschillende opties, ook hierover volgt meer nieuws vanaf het bekend is!
· Speelweide (vzw speelpleinwerking in Waardamme) liet ons weten niet meer door te gaan met hun
werking. Op dit moment zijn er geen directe plannen om dit geen gemeentelijke speelpleinwerking
te maken. De voorbije zomer werden de kinderen van Waardamme al opgevangen op onze
werkingen in Ruddervoorde en Oostkamp.
· 27 mei: gezinshappening in Nieuwenhove!
Dit wordt georganiseerd vanuit het regionaal landschap houtland.
Indien er verenigingen zijn die willen meewerken aan kinderanimatie, meld jullie aan!
Er zal een vrijwilligersvergoeding worden voorzien!
Dit kadert ook in het slot van het comenius project.
· Vraag van Animo: ’t Experiment: wat zijn de plannen vanuit de gemeente hiervoor?
’t Experiment is een vzw en wil dit graag blijven. Daardoor kan dit geen gemeentelijk jeugdhuis
worden zoals het JOC in Oostkamp. De jeugddienst organiseert bijstand en ondersteuning. Zij volgen
dit zo nauw op als mogelijk. Er worden vrijwilligers gezocht die hier hun schouders wat willen onder
zetten door af en toe de bar open te houden, maar dit is niet zo eenvoudig als het lijkt.
Bij deze ook een warme oproep naar mensen die zich geroepen voelen!
8. Nieuws vanuit de jeugdbewegingen
· JOC: volgende vrijdag 9 december JOC-quiz, deelnemen kost 5 euro per ploegje, de quizvragen zijn
van een gemiddeld niveau!
· VKSJ: Laat nog even weten dat op 20-21-22 april hun feestweekend is met Lieven Verstraete en
Cargo! Allen daarheen!
· Fos: Organiseerd bar for life op 10 december een volle namiddag bar ten voordele voor Music for
life!
· Meisjeschiro – Hertsberge: Licht in het lokaal is nog steeds niet vermaakt, jeugddienst geeft nogmaals
door naar technische dienst!
· Oranje: 10 maart is er pittafestijn in de school van Moerbrugge!
Daarnaast laten ze ook weten dat het plafond in hun lokaal nat en vies is (wordt doorgegeven!).
· KLJ: Laat weten dat 2 jaar geleden als eens brandwerende gordijnen vroegen en nog steeds
vragende partij zijn!
Daarnaast vragen ze ook of het mogelijk is om het 2e stuk zolder te verstevigen. Dit werd reeds
aangevraagd aan de technische dienst, wordt onderzocht.
9. Varia:
· We verloten een DO-cheque om met je hele leiding of ledenploeg een leuke workshop te doen
t.w.v. €100.00.  Winnende vereniging Oranje!
· Ter info ! Jan Coture van Scouts RV en Delphine Teetaert van Oranje zijn genomineerd voor Krak van
de gemeente door de Krant van West-Vlaanderen.

Bram Vemeulen
Voorzitter

Evelien Eeckeloo
Secretaris
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