Verslag AV Jeugdraad 27 april
Lokalen KLJ Ruddervoorde in Koebroekdreef
Aanwezig: Bert Neyrinck (JRK), Kim Deprest (JRK) Emely Keereman (klj-o), Siel Degrieck (klj-o),Joren
Vanmullem (chiro jongens), Jonas Pollet (animo), Leonard Deknock (jong-nva) Wies Allemeersch
(scouts R), Sofie Laforce (KLJ-r), Sven Deseintebein (KSA-r), Florieke Pyfferoen (KSA-r-), Bram Vermeulen
(voorzitter), Bert Vertommen (jeugddienst), Els Roelof (schepen), Evelien Eeckeloo (jeugddienst).
Verontschuldigd: Jan Coture, Anouschka Bleyaert, meisjeschiro Hertsberge, Phoebe Malfait, Thomas
Delputte
Afwezig: KSA Oostkamp,Jaak Vanhulle, Oranje, FOS

1.

Vorig Verslag:
Goedgekeurd
Jonas Pollet en Emely Keereman zouden ook graag het verslag ontvangen

2.

Evaluatie Maak Kabaal- actie 17 maart
3 verenigingen namen deel aan de actie, waarvoor dank aan VKSJ, Jeugd Rode Kruis en Scouts
Ruddervoorde! Jullie kunnen dit inbrengen als een sensibiliserende actie die 10 punten waard is bij
de subsidies!
Eigenlijk was dit een flauwe actie, de datum van nationaal was volledig verkeerd gepland, net in
de examens van de tieners. Er werd in eerste instantie een leuke actie bedacht, maar door
verkeerde timing werd dit in de kast gestopt.
De jeugdraad zou het bedrag van 125,77 euro als gift aan ‘t gezelletje graag verdubbelen.
Dit werd goedgekeurd met 1 onthouding. Evelien kijkt hier verder voor.

3.

Evaluatie Gouden Merel
Er waren 3 kandidaten: Oranje, KSA en Koen Wildemeersch.
Oproep naar volgend jaar! Als je wil deelnemen zorg voor een zeer sterke kandidatuur,
waarbij je het reglement en vooral de punten waar de jury naar kijkt, in het achterhoofd houdt!

4.

Verantwoordingsnota
Een verantwoordingsnota is een nota vanuit de jeugddienst naar de overheid om te
verantwoorden wat er gebeurd is met de financiële middelen in het voorbije jaar (2011).
Op de jeugdraad werden de belangrijke punten aangehaald.
Wat is gebeurd, wat is bijna in orde en wat is niet gebeurd en waarom.
Na het overlopen werd vanuit de jeugdraad beslist hierover een positief ADVIES op te maken.
Met 2 opmerkingen- conclusies: De communicatie vanuit de technische dienst naar de jeugd moet
sneller en vlotter kunnen verlopen in de toekomst. Er zijn tot nu toe weinig geslaagde activiteiten
naar +16 jarigen, de jeugddienst slaagt er tot nu toe niet in om deze jongeren goed te bereiken.

5.

Politieke jeugdverenigingen
Animo, Jong- NVA, Jong CD&V bestaan in Oostkamp.
Vanuit 2 van de 3 verenigingen komt de vraag naar financiële middelen voor deze verenigingen.
Op dit moment zijn er geen speciale uitzonderingen voor hen, ze vallen onder het reglement zoals
alle andere jeugdverenigingen. Het grootste probleem nu is het aantonen van de 1 jaar werking
nu.
De gemeente heeft in het verleden, wel de verenigingen die een poging tot starten deden
ondersteund met lokalen ter beschikking stellen enz. Vanuit koepels is er vaak wel een
startersondersteuning (financieel en ook coaching)
Wat denkt de AV hierover? De meesten vinden dat voor- en tegen argumenten moeten worden
bekeken. Dit nemen we mee naar het volgende DB.
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6.

Skatepark Ruddervoorde
Er was een bijeenkomst met skaters.
Dit jaar komt er geen volledig nieuw, maar konden ze kiezen uit huurpakket. Er komen 6
huurtoestellen op omni-sportveld achter het gebouw Riderfort.
Van 22 juni tot 22 oktober. De ondergrond zal worden aangepast met een toplaag.
Deze oplossing komt er omdat het nieuwe skatepark voor Ruddervoorde zal meegenomen worden
in het verhaal van de verbouwingen op het domein in 2013.
In de zomer wordt terug samen gezeten rond de nieuwe toestellen.
Hertsberge is geopend.

7.

Memorandum
Naar aanleiding van de verkiezingen contacteerde Jaak van de cultuurraad onze voorzitter om
een brief op te stellen met daarin zaken die ze graag zouden zien veranderen in de nieuwe
legislatuur. Op de AV kwamen niet echt voorstellen naar voor, maar iedereen heeft de kans tot half
mei om Bram een mailtje te sturen met eventuele voorstellen.
Mailen kan op voorzitter@jeugdraadoostkamp.be !

8.

Intergenerationele solidariteit
Dit jaar is het het jaar van de intergenerationele solidariteit.
De ouderenraad contacteerde ons met de vraag of het een leuk idee zou zijn om een
gezamenlijke activiteit te organiseren.
Er kwamen enkele ideeën naar voor:
familispel, namiddag gezamenlijk petanque spelen, gezelschapspelen, ….
Bij de peiling naar interesse van de aanwezige jeugd was er jammer genoeg weinig enthousiasme.
4 positief, 9 negatief.
We besluiten om deze actie niet op te zetten.

9.

Nieuws uit de Gemeente:
Fuifzaal in Oostkampus: gebruiksvoorwaarden werden goedgekeurd op de gemeenteraad.
Speelbos Waardamme: Het advies werd meegegeven!
De lijn: negatief advies van de jeugdraad werd ook meegegeven aan De Lijn. Nu is het
momenteel nog wachten op hun antwoord.
Intergemeentelijke samenwerking: de organisatie van tentation gaat door!
Speelbos Nieuwenhove: Els stelt voor wat momenteel de plannen zijn.
In de bossen van Nieuwenhove komen er enkele percelen extra die mogen gebruikt worden
als speelbos. De jeugdraad stelt een Advies op om de Oostkampse verenigingen eens aan te
spreken hierover. Alsook om te kijken waar er nu gespeeld wordt door de plaatselijke kinderen.
De vraag komt naar boven of dit visueel moet worden aangeduid. Het is wel belangrijk dat
plaatselijke verenigingen hiervan op de hoogte zijn!
Er werd een vraaggesteld over de polyvalente zaal in Oostcampus, deze wordt pas op punt
gesteld in de 2e fase. Daar staat nog geen timing op.
Stuurgroep drugspreventie stelt voor om eventueel een aanbod te doen naar
jeugdverenigingen en hun oudste leden om in gesprek te gaan over pepmiddelen of peptalk.
De jeugdleiders vinden het vooral een goed idee om zelf ondersteund te worden zodat ze
weten hoe ze moeten inspelen op jongeren waarvan ze het vermoeden hebben dat ze
(pep)middelen misbruiken (hoe speel je er best op in?!). Timing best in oktober- november voor
de examens!

10. Nieuws uit de jeugddienst :
T-rit is nog op zoek naar monitoren, ben je geïntresseerd? Contacteer de jeugddienst!
Film in’t park gaat dit jaar nog een laatste keer door in het beukenpark. Omdat de
groenaanleg in Oostcampus nog moet groeien vooraleer het betreden kan/mag worden.
Ideetjes voor de film? (amelie poulin, allo allo-marathon, fightclub, trainspotting, american
history x, hasta la vista, hook, lion king,….)
-

Toelage feestweekend VKSJ wordt besproken. Ze ontvangen een toelage evenementen jeugd
voor 500 euro. AV keurt dit goed, met 11 positieve stemmen!
ADVIES!
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11. Nieuws uit de jeugdbewegingen:
Jong NVA is opgericht in Oostkamp contactpersoon: Leonard Deknock.
Klj Rv: 25 mei spaghetti avond in De gilde en feestweekend 10-11-12 augustus!
Klj O: 1 september Orangeparty de vrijdag vooraf bbq in oostcampus!
Chirojongens: vanavond 27 april: I love Hertsberge
KSA –Rv: 30 juni Carwash aan Riderfort!
Scouts Rv: opmerking over het kampvervoer voor jeugdverenigingen.
Is het mogelijk om de afgesproken uren met Rumix op papier te zetten? Dit moet je als
vereniging zelf doen en afspreken met Rumix.
Dit wordt verder bekeken door de jeugddienst, Bert stelt een brief op die duidelijk is voor alle
verenigingen en voor Rumix. Wordt vervolgd in mail naar alle hoofdleiders en secretarissen!
Animo: 1 mei Red Rock Rally in Brugge met allerhande bekende namen.
Jeugd rode kruis: Stickerverkoop aan de kruispunten!
Daarnaast stelt JrK ook voor om de ehbo koffers na te zien voor andere verenigingen vooraleer
ze op kamp vertrekken hiervoor dien je een mailtje te sturen naar:
jeugd@rodekruis.oostkamp.be of via de jeugddiesnst.
Dit kan ook bij sommige apothekers.
12. Varia
/
13. Schrijf alvast in je agenda!
volgende vergadering 28 september om 19.30u in de Raadzaal in OOSTCAMPUS!

In opdracht van
Bram Vermeulen
Voorzitter

Evelien Eeckeloo
Secretaris
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