JEUGDRAAD
Verslag Algemene Vergadering d.d. 13 februari 2009
20 uur – VKSJ Oostkamp
Aanwezig
Evy De Vlieghere (KLJ-O), Dries Van Acker (KSA RV), Michele Debacker (VKSJ), Stan De Spiegelaere
(onafh.), Ike Devolder (KSA O), Lies Kempinck (Oranje), Elise Kluijtmans (VKSJ), Pieter-Jan Lanssens
(onafh.), Stan Meulemeester (KSA RV), Pieter Ruysschaert (Chirojongens), Jannes Schuermans (FOS),
Babette Vandendorpe (Oranje), Mieke Martens (KLJ-O), Bram Van Braeckevelt (O), Lien Rommelaere
(KLJ-O), Van Vlierberghe Ellen(FOS), Ilse Van Reybrouck (FOS), Koen Wildemeersch (voorzitter - onafh), Els
Roelof (Schepen van Jeugd), Bert Vertommen (dienst Jeugd)

Verontschuldigd
Niek Welkenhuysen (O), Jürgen Braeckevelt (dienst Jeugd)

1 Verslag vorige vergadering
•

•

Het verslag werd aangevuld door Ike ivm de dag van de jeugdbeweging. Zijn voorstel is een
comité oprichten met afgevaardigden van verschillende jeugdbewegingen. Er worden
uitnodigingen verstuurd naar de jeugdverenigingen door de dienst Jeugd. De datum is al
bekend: vrijdag 16 oktober 2009!
In vorig verslag stond vermeld dat er iets georganiseerd zou worden omtrent het 15-jarig bestaan
van de Valkaart. Gemeente heeft beslist om toch niet iets groots te organiseren.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2 Uitbouw Jeugdraad
De gemeente is bezig met het opstellen van een algemene communicatienota. Op 3 februari was het
vorig overleg. Het DB volgt dit op.
Het dagelijks bestuur ijvert er voor een eigen logo te mogen gebruiken.
Het verslag van dit overleg werd ons deze avond bezorgd dus er was nog geen visie over wat kon of niet.
Binnen 6 weken moet een advies opgemaakt worden.
Er zijn 2 opties: ofwel plannen we een extra AV ofwel krijgt het DB de bevoegdheid van de AV om een
advies te schrijven. Stemming: meerderheid was voor bevoegdheid geven aan DB (2 onthoudingen)

3 Interne organisatie:
3.1 Vernieuwing DB
Er moeten nieuwe leden verkozen worden voor het Dagelijks Bestuur. Er zijn drie kandidaten voor 4 vrije
plaatsen.Er wordt gestemd.
Kandidaten:
•
Ike Devolder
•
Stan Meulemeester
•
Sam Van de Caveye

(voor: 14
(voor: 15
( voor: 15

tegen: 1
tegen: 0
tegen: 2

onthoudingen: 2
onthoudingen: 2
onthoudingen: 0

)
)
)

3.2.

Verkiezing voorzitter

Er moet ook een nieuwe voorzitter komen die Bram Opvolgt. Er is één kandidaat. Er wordt gestemd.
•
Koen Wildemeersch ( voor: 16
tegen: 1
onthoudingen: 0
)
Alle afscheidsnemende leden en de afscheidsnemende voorzitter worden bedankt voor hun inzet!

4

Reglementen aanplakborden

Vorig AV werd na een lange discussie beslist dat het DB een advies zou schrijven over het reglement op
aanplakborden. Dit was niet makkelijk omdat er binnen het DB nog discussie bleef over enkele punten.
Dit advies wordt nu aan de AV voorgelegd.
Advies van AV:


(artikel 3) Het AV stelt voor om wel alle jeugdverenigingen toe te laten (niet enkel Oostkampse)



(art. 6) betreft het schrappen van het telefoonnummer van de verantwoordelijke uitgever.
(voor: 15 onthoudingen: 2)



(art. 8) bij “herhaaldelijk” overtreden van het reglement pas straffen. (voor: 14 tegen: 1
onthoudingen: 2)



(art. 9) De AV stelt lagere boetes voor (25 en 125 euro ipv 125 en 250 euro). (voor: 10 tegen: 6
onthouding: 1)



(art. 9) Toevoeging: Termijn voor boete vervalt binnen een “burgerlijk jaar” (kalenderjaar).

Bram stelt voor om het geïnde geld toe te voegen aan de subsidies. Bert repliceert hierop dat de pot van
de subsidies vastgesteld wordt.
Extra advies:


Grootte aanplakborden (borden zijn te klein, vindt de AV)



Eerst de herwerkte tekst voorleggen?



Het reglement afficheren aan de borden zelf, zodat buitenstaanders het ook kennen.



Dit is niet mogelijk omdat we de vooropgestelde datum al overschreden hebben.

5

6

Communicatie
a.

Website
is on-line.
Kalender op JOC-site behouden!

b.

Condooms: enthousiasme!

c.

Paaseierenraap
Jeugdbewegingen reageren lauw. Ze vragen om het in de voormiddag te organiseren.
Het word verplaatst naar 11 april om 10u. Brieven vroeg genoeg naar scholen!
Voorstel om bosje aan het speelplein te gebruiken. ’t Is gratis en voor lagere-schoolleeftijd
Stan is tegen. De jeugdraad moet zich daar volgens Stan niet mee bezighouden.

d.

Prikborden
De bedoeling is om de verslagen van de Jeugdraad op te hangen, zodat iedereen die
kan lezen. Het is een eerste stap en geheugensteun. Enthousiasme omtrent dit initiatief.

Subsidies

Bert Vertommen licht toe.
Verantwoordelijken worden uitdrukkelijk uitgenodigd naar de werkgroep!
Reglementen die al voorbereid werden:

Activiteiten:
geen bijzondere opmerkingen

Kampen en weekends:
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor toelagen voor kampen bevat 2
discussiepunten, waarover Bert aan de AV een advies vraagt.
o Minimum 2 gekwalificeerde leiders mee op kamp/weekend?
Hierop kwam reactie van Stan Despiegelaere. Op sommige Chiro-weekends is maar één
gekwalificeerd begeleider mee. Er is discussie over de verantwoordheid van zo’n situatie.
Er wordt gestemd. 2 of meer gekwalificeerde begeleiders?: (voor: 7 tegen: 6
onth: 2)
Er is geen meerderheid (1 stem te kort). Komt dus terug ter discussie op volgende AV…
o Bij verblijf in tenten moeten voldoende wasmogelijkheden zijn met minimum aan privacy.
(voor: 12
tegen:0
onthoudingen: 4
)
Ike vraagt zich af hoe zoiets kan gecontroleerd worden. De dienst Jeugd kan uiteraard
niet op elk kamp komen kijken, maar als de gemeente achteraf hoort dat er niet aan de
voorwaarden werd voldaan (bvb klacht van ouders), kan de toelage ingetrokken
worden. Het is dan aan de jeugdbeweging om te bewijzen dat ze wel in orde waren.
o Contract kampplaats voor aanvang van het kamp op de jeugddienst afgeven, ter
controle van het gebouw.(voor: 15). Als het onmogelijk is om een contract te krijgen,
moet de jeugddienst op de hoogte gebracht worden en wordt onderling een oplossing
gezocht.
Het volgend reglement gaat over leden en leiding. In de volgende AV wordt er nogmaals
teruggekoppeld.

9 Nieuws uit de jeugddienst


Kindercarnaval 28 februari
Groot succes, grote opkomst. Stoet, optreden, …



Roefel 25 april.
Gaat door in Hertsberge, maar er staat nog niet veel gepland.



Buitenspeeldag 1 april.
Kunnen jeugdbewegingen wat reclame maken? Concept is nog niet duidelijk.



De dienst Jeugd kreeg foto’s van jeugdlokalen die niet door de beugel kunnen.
Hou jullie lokalen in orde of er volgen boetes … Het reglement is duidelijk!

10 Nieuws uit de jeugdbewegingen









Chirojongens Herstberge: Allo Allo fuif 28 feruari.
FOS Oostkamp: morgen pannenkoekenverkoop.
VKSJ: 25 april ’t Balle Fatale in Tom Dooley
KLJ Oostkamp: Goede oudejaarsfuif geweest. Bedankt aan alle bezoekers
KSA Ruddervoorde: 25 april drink in het lokaal.
Balkanactie: 28 februari balkan-carnaval @ JOC
KSA Oostkamp: 19 april voetbaltornooi, 2 mei oudersfeest, 27 juni Check your butt.
Oranje vraagt hoeveel kinderen met een zware handicap er in de andere jeugdbewegingen
zitten. Er komt geen reactie.

11 Varia
 KSA Ruddervoorde is niet blij met manier van werken qua herstellingen. Ze vinden het niet
kunnen dat hun deur nog steeds niet hersteld is. Bert legt uit dat de mensen van de
technische dienst een enorme waslijst aan klusjes hebben. Het is geen kwaaie wil, maar
tijdsgebrek. Geduld…
 KSA Ruddervoorde vraagt een sleutel van de elektriciteitskast. Dit kan niet toegestaan
worden. De conciërge heeft normaal de sleutel.
 KSA Oostkamp vindt het niet kunnen dat Parkpop nog altijd samenwerkt met Chiro
Steenbrugge. En vragen een samenwerking met Oostkampse jeugdbewegingen.
 Bert heeft info betreffende subsidies voor groenaanplanting bij eigen lokalen. Chirojongen
hebben interesse.
 VKSJ vraagt verf om te schilderen. Ze moeten een aanvraag richten aan het college.
Vermelden welke delen men wil schilderen en in welke kleuren. Bij goedkeuring wordt de verf
ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur.
 Koffiestop tvv Broederlijk delen op 6 maart. zie www.Koffiestop.be
 Er zijn 3 kandidaten voor Gouden Merel ’t Jonk (namen niet bekend bij Bert)

Voor verslag

Bert Vertommen
Dienst Jeugd

Koen Wildemeersch
voorzitter

