Verslag AV Jeugdraad 29 april
Lokalen KSA Ruddervoorde in Baliebrugge
Aanwezig: Sofie Syoen (vksj), Bert Neyrinck (JRK), Joran (JRK), Glenn Ruysschaert (Fos), Emely (klj-o), Tom
(klj-o), Maarten (klj-o), Joren Vanmullem (chiro jongens), Pieter Verrewaere (chiro jongens), Jonas Pollet
(animo), Thomas Delputte (joc+ spw), Phoebe Malfait (spw), Emile Debruyne (scouts R), Dennis (scouts
R), Sofie Laforce (KLJ-r), Sven Deseintebein (KSA-r), Lore (KLJ-r), Florieke Pyfferoen (KSA-r-), Bram
Vermeulen (voorzitter), Bert Vertommen (jeugddienst), Els Roelof (schepen), Evelien Eeckeloo
(jeugddienst).
Verontschuldigd: Jaak Vanhulle, Oranje, Wies Allemeersch, Jan Coture, Anouschka Bleyaert,
meisjeschiro Hertsberge, Leticia (JOC).
Afwezig: KSA Oostkamp

1.

Vorig Verslag:
Werd niet besproken, meenemen naar volgende AV.

2.

Foto’s Oostcampus
Enkele foto’s over de opbouw en de veranderingen van Oostcampus worden geprojecteerd.
We tonen op de plattegrond hoe het gebouw er in de toekomst zal uitzien, waar de fuifzaal ligt en
waar de jeugddienst hun plaatsje zal krijgen.

3.

Voorstel
overeenkomst
fuifzaal
in
Oostcampus.
We delen het voorstel uit, iedereen krijgt de tijd om alles na te lezen. Daarna overlopen we kort de
punten.
Els Roelof geeft een kort toelichting: De fuifzaal zal 12 keer per jaar mogen worden gebruikt. Meer
dan dat zal niet mogen anders valt de zaal onder de strenge reglementen van de
milieuwetgeving. De zaal is klaar voor fuiven vanaf de opening. De eerste aanvraag door KLJ
Oostkamp is ondertussen principieel goedgekeurd. Het is de bedoeling dat de fuifzaal zal gebruikt
worden voor evenementen ten voordele van een vereniging of voor een goed doel. De maximum
capaciteit van de zaal is 1500 mensen. Dit werd bepaald door de brandweer.
De kostprijs van de zaal is 750 euro voor 1 activiteit op zaterdagavond, daarbij komt nog eens 250
euro extra als de uitzondering gemaakt wordt voor bijvoorbeeld een feestweekend waar op vrijdag
en zaterdag een evenement doorgaat. Daarbij komt nog eens de waarborg van 1000 euro als alles
in oorspronkelijke staat wordt terug geleverd krijg je die nadien terug.
Opmerking: De prijs is redelijk hoog voor kleine verenigingen. Dit is als bescherming tegen zichzelf.
Als kleine vereniging zo’n grote evenementen organiseren, zonder genoeg geld in kas, is een te
groot risico.
Vraag:
kan je
een optie
nemen op lange
termijn voor dezelfde
datum?
Hou ook rekening met de aanvraagdatum: vanaf 1 oktober van het kalenderjaar voordien. Opties
nemen kan in principe niet, zorg ervoor dat je als eerste aanvraagt voor die datum.
Verder werd nog uitgelegd hoe de zaal er zal uitzien, waar de ingang zit. Waar de nooduitgangen
zitten en waar de aansluitingen water/elektriciteit zitten.
De jeugdraad stemde deze huurovereenkomst unaniem goed.  ADVIES

4.

Speelbossen
Er worden 2 nieuwe speelbossen aangelegd in de gemeente.
Het eerste in Waardamme, het tweede in Nieuwenhove. We kregen een mooie uiteenzetting hoe
het speelbos in Waardamme er zal uitzien. Het bos in Nieuwenhove komt de volgende keer aan de
beurt.
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Het speelbos is een project van ANB (Agentschap Natuur en Bos), zij zullen het speelbos inrichten op
vraag van de gemeente op hun eigendom nabij het Kampveld te Waardamme. Het gaat over een
ruiling van ANB met een landbouwer. De Waarde sluit aan op het speelbos. De oppervlakte bedraagt
een kleine 4 hectare.
Het plan kun je bezichtigen op de jeugddienst. Hieronder wat meer info:
-

-

-

Brugje achter de waarde, naar het bos. Het eerste deeltje wordt specifiek aangelegd voor
kleinere kinderen. Daarachter komt het grote stuk, die voor de ietwat oudere kinderen zal
ingericht worden. Er is achteraan een buffer van 30meter voorzien, en telkens 6 meter buffer
voor de landbouwer. Er zal een pad aangelegd worden langs de beek.
Op het terrein komen 5 ‘dijken’, dit zijn heuvels die zullen beplant worden, met bovenaan een
kleine diepte in die kan dienen als kamp!
Er wordt ook rekening gehouden met een visuele doorkijk, die het makkelijker maakt om te
verzamelen.
Er komt ook een 2e brug over de Waardammebeek ter hoogte van de Cowboy Up voor
wandelaars. Ook van op de parking van de Wara komt start een pad door het bos.
Het doel is niet om er een speelplein van te maken, hiermee wil men vooral spelen in de natuur
stimuleren. Daarom zullen er ook enkele sneukelbomen geplaatst worden (kastanjes, bessen…)
en zal de beek er op een plaats een inham krijgen, zodat dit een soort modderpoel kan
worden om in te spelen.
Er zal geen plaats voorzien worden om vuur te maken, dit is te gevaarlijk!

Dit speelbos zal aangelegd worden in 2014, om het een volwaardig speelbos te maken zal het 8
jaar moeten aangroeien. Daarna zal het vrij te betreden zijn!
Het is een plan op lange termijn, maar het zal zeker de moeite zijn!
Er komt ook een speelbos in Nieuwenhove, dit zal de volgende keer worden voorgesteld.
5.

Riderfort
Riderfort zal een fikse verbouwing ondergaan. De bedoeling is om de functies van de Gilde in
Riderfort te plaatsen. 8 maart is een bijeenkomst, daar worden alle gebruikers van De Gilde en het
huidige Riderfort bij uitgenodigd.

6.

Parkpop
Goed nieuws! Na 10 jaar zal het festival toch niet stoppen.
Met steun van de gemeente gaan de organisatoren toch verder.
Parkpop krijgt een toelage van de gemeente van 5000 euro, ze zullen dus geen recht meer
hebben op hun bijzondere toelage jeugd. Daarnaast staat de gemeente borg voor overmacht
(als het bvb heel slecht weer is.)

7.

Maak Kabaal tegen armoede!
Heel wat jeugdverenigingen hebben dit jaar als jaarthema: Armoede is een onrecht!... Maak er
spel van! Nationaal wordt vanuit de koepels opgeroepen tot een grote actiedag tegen armoede
op 17 maart 2012!
Daarom willen we vanuit de jeugdraad een leuke actie doen!
We deelden inzamelboxen uit op de jeugdraad (indien je die nog wilt, de overschot staat op de
jeugddienst, kom ze gerust halen!) Het is de bedoeling dat we die boxen proberen vol te krijgen
met klein geld (rostjes). Die zullen we dan op 17 maart schenken aan ’t Gezelletje in Oostkamp.
Dat is een organisatie in Oostkamp die zich inzet voor de 4e wereld.
Indien je er die voormiddag niet bij kan zijn, dan vragen we om de boxen terug naar de
jeugddienst te brengen in de week vooraf. Natuurlijk zullen we dan ook jullie vereniging benoemen
bij de overhandiging!
!!! Er zal nog meer info volgen over het overhandigen van de boxen! (in mail!)

Probeer je box zo vol mogelijk te krijgen is de boodschap! 
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8.

Intergemeentelijke samenwerking:
Samen met 6 jeugddiensten van andere gemeenten is de jeugddienst bezig met het opstellen van
een intergemeentelijke samenwerking. Het doel van deze samenwerking is:
ideeën uitwisselen
onderling uitwisselen van materiaal
gemeenschappelijke evenementen organiseren: Festival voor 12-16j Tentation 30 augustus,
schrijf het alvast in je agenda!
De jeugdraad geeft unaniem een positief ADVIES voor het toetreden tot deze samenwerking.

9.

Nieuws uit de Gemeente:
27 mei is er gezinshappening in Oostkamp. Men zoekt een jeugdbeweging voor het opstellen
en begeleiden van een hindernissenparcour in Nieuwenhove.
De vergoeding is vrijwilligersvergoeding!
Indien geïnteresseerd, laat het weten aan de jeugddienst!
-

Vragen: lek in dak bij KLJ Ruddervoorde. Dit zou moeten hersteld zijn, maar het lekt nog steeds.
Met als gevolg dat er schimmels op de muur en banken komen.
Wordt opnieuw meegenomen naar overleg technische dienst!

-

KLJ Oostkamp vraagt wanneer de verlichting zal gerepareerd worden aan hun lokaal.

10. Nieuws uit de jeugddienst :
Morgen 18 februari is er kindercarnaval, fantastisch dat bijna alle verenigingen meedoen!
Films in Oostcampus, film in openlucht.
Lijkt een leuk idee, jeugddienst werkt dit verder uit tegen de volgende AV.
11 maart Uitreiking Gouden merels + receptie: iedereen welkom !!!
28 Maart Buitenspeeldag!
11. Nieuws uit de jeugdbewegingen:
Scouts Ruddervoorde verhuurt tenten in augustus!
JOC: 10 maart Celsius ! (tickets bij verslag AV( hoofdleider)
VKSJ: ouderfeest op 25 februari, kom het varkentje wassen in de rotonde!
20-21-22 april is het feestweekend van VKSJ!
KSA Ruddervoorde organiseert de Peanut party op 14 april.
Jongenschiro Hertsberge organiseren 25 februari: peeing pirate party!
Er is gratis toegang voorzien voor 2 leden van iedere vereniging!
31 maart: overlife party van scouts Ruddervoorde! Gratis kaarten bij Wies Allemeersch.
12. Varia
Een puntje van Jaak Vanhulle via mail: graag aandacht voor het Europees jaar voor actief ouder
worden en Solidariteit tussen de generaties; wordt voorlopig opgevolgd door Bram.
13. Schrijf alvast in je agenda!
volgende vergadering 27 april om 19.30u bij KLJ Ruddervoorde in de Koebroekdreef!

In opdracht van
Bram Vermeulen
Voorzitter

Evelien Eeckeloo
Secretaris
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