Vergadering gemeentelijke jeugdraad
Zitting dd. 8 mei 2015
Aanwezig









VKSJ Wakken: Indra Vanoverbeke, Aline Gevaert en Jasmijn Declercq
KLJ Oeselgem: Miel Callens en Robin Maes
Chiro ’t Sleutelke Oeselgem: Tim D’haenens, Amber Lambert en Aaron Lanneau
Chiro Nellekijn Dentergem: Jesse Lucas
KLJ Dentergem: Stijn Mannens
Individuele jongere: Isabeau De Rijcke
Secretaris en jeugdfunctionaris: Heleen Vullers
Schepen van jeugd: Bart De Keukeleire

1.

Evaluatie kerstmarkt



Algemeen
• Over het algemeen is de kerstmarkt vlot verlopen.
• Het systeem met de waarborgen voor de verenigingen van buiten de jeugdraad
werd positief ontvangen. Al zal volgend jaar het bedrag verhoogd worden tot € 50
in plaats van € 25. Verenigingen die hun kraampje niet netjes achter laten maar
ook verenigingen die zich niet aan de gemaakte afspraken houden (zoals drank
blijven verkopen na het afgesproken stopuur, andere dranken verkopen dan
afgesproken,…), krijgen hun waarborg niet terug.
• De KLJ van Oeselgem heeft zich niet aan de afspraken omtrent de opkuis
gehouden en heeft niet geholpen met het opruimen van de kerstmarkt. Er wordt
opgemerkt dat het niet kan. De KLJ van Oeselgem biedt excuses aan.
Bij deze een warme oproep aan alle verenigingen om de gemaakte afspraken na te
komen. Vele handen maken licht werk.
• De mensen die instaan voor de opkuis moeten nuchter blijven. Met te veel alcohol
in het bloed, wordt opkuisen ofwel niet gedaan ofwel vertraagd ofwel gevaarlijk.
Gelieve daar bij alle jeugdraadactiviteiten op te letten!
• Vanaf volgend jaar wordt er op voorhand een sluitingsuur afgesproken en
gecommuniceerd; 00 uur. Indien er toch nog veel bezoekers zijn en de
verenigingen nog genoeg producten kunnen aanbieden, kan er nog beslist worden
om iets langer door te gaan met de verkoop.
• Ook volgend jaar zullen er opnieuw andere verenigingen (ook zonder
jeugdwerking) worden uitgenodigd om deel te nemen aan de kerstmarkt. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd. Die brengen ook allemaal hun aanhang mee en kunnen
dus voor extra bezoekers zorgen op de kerstmarkt.
Infrastructuur
• De gehuurde tenten waren een meerwaarde: er was geen discussie tussen de
verenigingen onderling over de “beste” plaats, het was duidelijk welke verenigingen
de jeugdraadverenigingen waren, de opbouw en afbraak zijn veel vlotter verlopen
dan anders, de kerstmarkt ziet er een stuk properder en professioneler uit en de
gehuurde tenten zijn veel veiliger en windvaster dan eigen meegebrachte tenten.
Voor de volgende editie zouden er wel 6 in plaats van 5 tenten moeten worden
voorzien.
• De elektriciteitskast aan het Leieheem was niet open tijdens de opbouw. Toen ze
wel open was, bleek dat de geleverde kabel niet paste in het stopcontact. Dat moet
beter gecontroleerd worden in de toekomst.
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2.

Data kampvervoer
De jeugdverenigingen geven hun definitieve informatie voor het kampvervoer door aan
Heleen voor 18/05/2015.

3.

Vorming 2015




Heleen zoekt op welke cursussen of vorming kunnen gevolgd worden dit jaar. De
voorkeursperiode is opnieuw november.
Er wordt gedacht in de richting van teambuilding, animatorcursus, …
De voorstellen worden besproken tijdens de volgende jeugdraad.

4.

Kalender gemeentelijke website





De activiteiten van verenigingen die worden toegevoegd aan de gemeentelijke website,
worden vanaf september 2015 ook opgenomen in de gemeentelijke infokrant. Zo
krijgen de activiteiten meer ruchtbaarheid en gratis promotie in de gemeente. Het gaat
wel om de activiteiten die niet enkel voor leden bedoeld zijn, zoals eetfestijnen, fuiven,
fietstochten,… Ledenactiviteiten mogen ook op de gemeentelijke website staan maar
zullen niet worden opgenomen in de infokrant.
Heleen bezorgt de inloggegevens en de handleiding nog eens aan alle verenigingen.

5.

Provinciale campagne ‘zontastische vakantie’
Help om zonnebrand te voorkomen bij jullie leden. Kinderen zijn erg kwetsbaar voor de
zon en verbranden snel. Zonnebrand tijdens de kinderjaren kan huidkanker op latere
leeftijd veroorzaken. Kinderen kunnen op dat vlak geen eigen beslissingen nemen.
Help mee om een zontastische vakantie te organiseren. Neem verstandig zonnen als
aandachtspunt mee bij de voorbereiding en organisatie van een vakantie of kamp.
Vraag aan de ouder(s) om hun kind(eren) het volgende mee te geven: beschermende
kledij die de huid bedekt en een zonnebril met UV-werende glazen. Creëer een
zonneslimme omgeving en plan openluchtactiviteiten op momenten dat UVblootstelling beperkt is (indien mogelijk niet tussen 12 en 15 uur).
De provincie ondersteunt jeugdverenigingen door het gratis ter beschikking stellen van
petten en zonnecrèmes factor 30. De petten en zonnecrèmes zijn te bestellen op
onderstaande link voor 22 mei 2015.
http://www.westvlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/gezondheidenpreventie/zonnen/Paginas/aanvraagpro
motiemateriaal.aspx
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6.

Stopzetting jeugdhuis Kernelle
Jeugdhuis Kernelle laat weten dat het de activiteiten stopzet. De schulden werden
vereffend. De huidige bestuursleden laten weten dat ze zich niet langer zullen inzetten
voor het jeugdhuis, mede omdat er zich geen vrijwilligers aanbieden om te helpen
maar ook omdat er geen jongeren meer naar het jeugdhuis komen.
Jeugdhuis Kernelle laat weten dat er geen activiteiten meer georganiseerd worden.
Ook tijdens de kermisvijfdaagse van 17 tot 21 juli 2015 wordt er niets georganiseerd
door het jeugdhuis.
De bestuursleden moeten een brief richten aan het gemeentebestuur met de opzeg
van de huurovereenkomst.

7.

Kermisactiviteiten 17 tot 21 juli 2015
Naar aanleiding van de aankondiging van Jeugdhuis Kernelle over de stopzetting van
de activiteiten, rijpt het idee om met de jeugdraad een activiteit te organiseren. De
aanwezige verenigingen willen hun medewerking verlenen op vrijdag 17 juli en op
dinsdag 21 juli.
Op vrijdag zou er een fuif kunnen georganiseerd worden. Op dinsdag zou er een
drankkraam uitgebaat worden tijdens de jaarmarkt en ’s avonds openluchtoptreden.
Heleen vraagt na bij het gemeentebestuur of de jeugdraad dergelijke activiteiten kan of
mag organiseren.

8.

Activiteiten 2015



Zomerkermis Dentergem: vrijdag 17 juli en dinsdag 21 juli (na goedkeuring van het
college van burgemeester en schepenen)
 Er komt alvast een werkgroep samen op zaterdag 16 mei 2015 om 17 uur bij
Heleen (Dreve 39, Dentergem) om een aantal administratieve en praktische
zaken af te spreken. De werkgroep zal bestaan uit Isabeau, Stijn, Jesse, Miel,
Robin, Bart en Heleen.
Jeugdraaddag: zaterdag 29 augustus
 Mag in dezelfde aard als vorig jaar plaatsvinden.
 Aaron Lanneau past de affiche van vorig jaar aan (enkel de datum moet
veranderen) en bezorgt het bestand aan Heleen.
Filmmarathon: zaterdag 7 november
 Miel kan popcorn bestellen voor € 6,5 voor een grote zak (ter grootte van een
vuilniszak)
 Wordt in september verder uitgewerkt.
Kerstmarkt: zaterdag 19 december







Jeugdraad 08/05/2015

3

9.

Varia



Er wordt gevraagd of het mogelijk is om internet te voorzien in de jeugdlokalen. Heleen
vraagt na bij het gemeentebestuur en komt hierop terug.
KLJ Oeselgem vraagt wanneer de aanpassing aan de chauffage in hun lokaal op de
planning staat. Heleen vraagt na bij het gemeentebestuur en komt hierop terug.
Chiro Oeselgem vraagt of zij materiaal mogen plaatsen in hun lokaal op de eerste
verdieping. De afspraken na de toewijzing zijn niet helemaal duidelijk. Heleen vraagt na
bij het gemeentebestuur en komt hierop terug.
Chiro Oeselgem vraagt zich af wat de toekomst van de containers is. Nu zijn de deuren
en sloten stuk en werkt de verlichting niet goed. Indien ze geen materiaal kunnen
plaatsen in hun lokaal, zouden de containers moeten hersteld worden. Heleen vraagt
na bij het gemeentebestuur en komt hierop terug.
De VKSJ meldt dat het licht in het toilet kapot is. Heleen geeft dat door aan de
technische dienst.
Chiro Oeselgem meldt dat het urinoir in de jeugdlokalen kapot is. Heleen geeft dat door
aan de technische dienst.
Activiteit KLJ Dentergem: 26/06 steakparty, 27/06 schuimfuif









Volgende vergadering:
Vrijdag 5 juni 2015 om 19.30 uur
in de lokalen van VKSJ Wakken
Werkgroep:
Zaterdag 16 mei 2015 om 17 uur
bij Heleen thuis
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