Verslag AV Jeugdraad 7 oktober
Bovenzaal B De Valkaart
Aanwezig: Joren Vanmullem ( voorlopig voorzitter) Koen Wildemeersch(ex-voorzitter), Ilse Van
Reybrouck (ex DB-lid, fos, Experiment) Wies Allemeersch (Scouts), Sam Vandecaveye (ksa-o),
Anouschka Bleyaert (spw), Eva Maenhout en Hanne Thyvaert (meisjeschiro Hertsberge), Phoebe Malfait
(spw), Pieter Samyn(onafhankelijk), Mike (onafhankelijk), Bram Vermeulen (onafhankelijk), Thomas
Delputte (JOC), Leticia Larange (JOC), Florieke Pyfferoen (KSA-R) , Amelie Goormachtig en Sofie Syoen
(VKSJ), Siel Degrieck en Emily Himpens (KLJ O) , Heleen (bib)
Verontschuldigd: Sven Deseintebein, Oranje, Lieven Lambrecht (KSA O), Jaak Vanhulle
Afwezig: FOS, Jeugd rode kruis, KLJ R

1.

Vorig Verslag:
Geen opmerkingen, verslag werd goedgekeurd.

2.

Voorstellen wie is er?
Deze jeugdraad is een open editie. Dit wil zeggen dat iedereen geïnteresseerd is, ook welkom is
om deze AV bij te wonen . We zijn blij ook een paar nieuwe gezichten te zien. Welkom aan
deze mensen, ook welkom aan de afgevaardigden van de jeugdverenigingen en alle andere
aanwezigen. (Iedereen maakt een naamkaartje zodat het makkelijk is om een gesprek te
voeren).

3.

Omdat jouw geblaat ook baat! Doe je eigen voorstellen en gooi maar met ideeën!
· Fuifzaal in Oostkamp?
o De garage van Oostcampus zal voorzien zijn om een fuif mogelijk te maken. Het rollend
materiaal kan uit de garage gezet worden zodat deze plaats vrij komt. Men houdt ook
rekening met de bekabeling in het plafond, en leidingen (water) zodat er verschillende
mogelijkheden open blijven. Dit zal zeker bruikbaar zijn voor oostkampse verenigingen.
Het is nog niet beslist of dit ook zal worden toegestaan voor commerciële organisaties,
ook prijs ligt nog niet vast.
o In Ruddervoorde blijft De Gilde nog in gebruik tot het alternatief op Ridderfort af is.. De
architect is bezig met het ontwerpen van de nieuwe site daar. Hij heeft de opdracht
gekregen rekening te houden met alle functies van de Gilde en Ridderfort nu. Er is
momenteel nog geen vast plan.
! Er komt overleg met alle verenigingen van Ruddervoorde om de functies te bekijken, dit komt zeer
binnenkort.
o

Aanwezige Pieter Samyn vraagt rekening te houden met commercieel gebruik, op dit
moment is er enkel Tom Dooley, dit is veel te klein voor grote organisaties. Ook in
Brugge sluiten vele fuifzalen (zoals Studio Hall). Er is dus zeer weinig aanbod voor
commerciële fuiforganisaties

· Repititieruimte
o Dit is nog steeds een actuele vraag, af en toe krijgen we op de jeugddienst e-mails in
verband met repititieruimte. Er is op dit moment geen ideale ruimte beschikbaar.
We blijven wel rondkijken naar mogelijkheden, maar er zijn heel wat voorwaarden voor
zo’n repititieruimte.

’t experiment: bergruimte is in gebruik door materiaal, moet ook rekening
houden met buurtbewoners

Zolder van ’t joc?: Al eens onderzocht geweest, teveel buren,…

Komt er nergens een plaats vrij in De Valkaart nu bij de verhuis naar
Oostcampus? –> Dienst Jeugd neemt deze optie mee in de denkpiste!
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· ’t experiment
o Er werd gezegd dat dit tweewekelijks open zou zijn. De laatste tijd zit er niet zoveel
regelmaat meer in. Kan iemand van de jeugdbeweging (ksa- scouts) zich aanmelden
om de bar te doen?
Ja! Dit spreek je best af met Ilse Van Reybrouck zij is op dit moment verantwoordelijk
voor ’t experiment.
o Momenteel draait ’t experiment niet zo goed, doordat er geen vast regelmaal zit in de
openingsmomenten, kan dit niet beter opgevolgd worden als de gemeente dit
overneemt?
Nee, toch in eerste instantie niet. ’t Experiment is een vzw, zij zagen het in eerste
instantie niet zitten dat dit een gemeentelijk jeugdhuis werd. Wel werden ze
ondersteund door de gemeente.
· Fuifcharter- fuifbeleid
o Vroeger was vrij moeilijk om grootschalige festivals te organiseren, er werd nooit
toestemming gegeven door “de gemeente”. Zo sloot Pieter S. in 2006 een
overeenkomst met een private orgranisatie om op hun terrein een fuif te organiseren.
Nadien kreeg hij een brief van de gemeente waarin stond dat hij toch de toestemming
niet kreeg omwille van ‘hitsige muziek’.
o Er zijn heel wat mogelijke private fuifzalen, maar daar worden geen fuiven toegelaten
bv.: De Raat, de rotonde,…
Deze zalen liggen teveel in het wooncentrum, waardoor ze voor te veel overlast
zouden zorgen.
o In de gemeente Veldegem kan een fuif wel georganiseerd worden in de sporthal. In
Oostkamp is daar geen sprake van.
We moeten rekening houden met de drukke bezettingsgraad door sportverenigingen.
Tijdige planning is ook van belang (in Ridderfort is wel al gebruikt door KSA
Ruddervoorde) en als er een andere gemeentelijke zaal is waar het kan doorgaan, zal
die aangeraden worden. Zal opgelost zijn als Oostcampus af is
· Speelpleinwerking Ruddervoorde
o De monitoren vinden het niet leuk dat elk jaar opnieuw de uitwerpselen van muizen te
vinden zijn tussen het speelmateriaal die opgeborgen staat in de garage naast
Dominiek Savio. Ook hebben ze te weinig plaats voor de opvang van het groeiende
aantal kinderen. Ze vragen of het mogelijk is de garageboxen weg te werken en daar
een nieuw gebouw te zetten die kan dienen voor opslag van het materiaal en extra
ruimte voor de speelpleinwerking.
- Op deze vraag kunnen we op dit moment niet antwoorden, er is eigenlijk geen
budget voor. Het hele verhaal Ridderfort wordt getekend door een architect.
Misschien is er wel extra ruimte in dat gebouw beschikbaar.
· Dag v/d jeugdbeweging
o Idee vanuit het DB en dienst jeugd:

Partybus en smoefeltocht bij alle verenigingen
- Is dit niet teveel gericht op drinken? Fietsen is toch een beter en leuker idee?
Meer jeugdvereniging-achtig.
- partybus is ook zeer duur +/- 500 euro + dan extra busje als er veel volk
meedoet.


Idee voor smoefeltocht is wel leuk maar op welke dag?!
We Stemmen:
- 21 okt. = 9 stemmen
- andere datum = 6 stemmen



We kiezen ervoor om dit te doen op 21 oktober. De aanwezigen kiezen er ook
voor om de smoefeltocht te doen met de fiets.



Wordt verder uitgewerkt door een werkgroepje! (Sam Vandecaveye)

· Music for life met de jeugdraad
o Een idee om iets te organiseren voor het goede doel!

Kiezen we een groot goed doel zoals Music for Life of liever een Oostkamps
goed doel?  Beter een goed doel uit Oostkamp. Die kunnen onze steun
beter gebruiken!

Wat kunnen we doen?
festivalletje? Benefietactie, car-wash, ….
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· Skatepark van Hertsberge: stand van zaken?
o Het budget is principieel opgetrokken, nu moet de uitvoering nog worden toegewezen
aan een bedrijf. Ook het ontwerp is goedgekeurd.
· Bibliotheek:
o Wij willen onze adolescentieruimte vernieuwen en leuker maken. Zijn er vanuit jullie tips
hoe we dit kunnen doen?

Fatboys (grote kussens)

Laptop of stekkers en wifi voor eigen laptops  advies?

E-readers

Felle kleurtjes
· Mobilteit en veiligheid!
o Straatverlichting in de Breeweg is hoogst noodzakelijk voor de veiligheid van fietsers!
 advies!
· Milieu
o

o

Vraag van jeugdverenigingen om elk jaar een bedrag te ontvangen om te mogen
spenderen in het containerpark.

Dienst Jeugd: Dit kwam enkele jaren ook al aan bod.
Het antwoord was toen Nee, je moet zoveel mogelijk afval proberen
vermijden!

Vraag vanuit de jeugdraad: Moet je niet stimuleren om op te ruimen door dit
toch toe te kennen?
Stemmen:

Voor geld op de kaart: 15

Tegen geld op de kaart: 2
 advies!

4. INTERMEZZO
Hapje en drankje worden aangeboden door de jeugdraad als verwelkoming in het nieuwe werkjaar!
5. Voorstellen AV en DB
AV: Algemene vergadering van de jeugdraad, meestal op vrijdagavond. Dit gaat 4 keer per jaar door.
De bedoeling is om als jeugdraad advies te geven aan de gemeente over zaken dat jullie zelf
belangrijk vinden. Zoals in het begin van de vergaderingen aan bod kwamen. Dit kan over vanalles
gaan! De jeugdraad kan ook zaken organiseren en heeft inspraak in heel veel belangrijke beslissingen
(bijvoorbeeld: skatepark, optredens in De Valkaart, filmvoorstellingen, ….)
DB: Is de actieve kern van het AV is het Dagelijks bestuur. Zij komen ongeveer 10 keer per jaar samen
om zaken te bespreken. Zij bereiden ook telkens het AV voor. Iemand uit het DB kan ook advies
schrijven in opdracht van de voorzitter. Zij kunnen ook aangesproken worden om last minute een
beslissing te geven op vragen van de gemeente.
6. Verkiezing van de nieuwe voorzitter!
Zijn er uit de voorgaande uitleg mensen die zichzelf voorstellen als voorzitter?
Wies allemeersch
Bram Vermeulen
Stellen zich voor als voorzitter met naam en faam en strijddoelen.
Joren Vanmullem stelt zich kandidaat als ondervoorzitter.
Stemming: Bram 11 stemmen
Wies 7 stemmen
 Bram is voortaan voorzitter, Wies ondervoorzitter net zoals Joren Vanmullem.
7.

Verkiezing DB

Wie stelt zichzelf kandidaat voor het DB?
- Anouschka Bleyaert (Oostkamp- Spw) ,Phoebe Malfait (Oostkamp – spw), Benjamin Blomme
(Oostkamp- Oranje), Thomas Delputte (Oostkamp JOC- spw) , Wies Allemeersch (Ruddervoordescouts), Florieke Pyfferoen (Ruddervoorde – KSA) , Bram Vermeulen (Hertsberge – spw, joc, chiro), Sam
Vandecaveye (Oostkamp- KSA), Joren Vanmullem (Hertsberge, chiro).
Aangezien er niet Te veel kandidaten voor het DB (max. 10 leden) zijn kiezen we ervoor de leden te
bekrachtigen.
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8.

Varia:





9.

Kaarten voor de komkommerfuif van meisjeschiro Hertsberge: Iedere vereniging kreeg 2
kaarten!
Feestweekend 50 jaar vksj:20-21-22 april 2012 met op 21 april Balle Fatale.
Poolparty op 7 oktober ’11 in Hertsberge
Oink, zijn er mensen die in de redactie willen?

Volgende vergadering

Schrijf alvast in je agenda: 2 december in de lokalen van VKSJ hoe laat 19.30 of 20u?

Joren Vanmullem
Voorzitter

Evelien Eeckeloo
Secretaris

4

