Vergadering gemeentelijke jeugdraad
Zitting dd. 12 maart 2016
Aanwezig







KSA Wakken: Indra Vanoverbeke, Aline Gevaert en Jasmijn De Clercq
Chiro ’t Sleutelke: Tim D’haenens, Amber Lambert en Aaron Lanneau
Chiro Nellekijn Dentergem: Karel Verhaege, Lotte De Schepper, Timon Craeynest
KLJ Dentergem: Stijn Mannens
Speelpleinwerking Jeundui: Jorick Seynaeve en Marie-Laure Degroote
Secretaris en jeugdfunctionaris: Heleen Vullers

1.

Evaluatie kerstmarkt 2015




De kerstmarkt is in het algemeen rustig en vlot verlopen.
Er was minder volk dan andere jaren, maar daar zit de warme winter waarschijnlijk
voor iets tussen.
De huurtenten zijn een echte meerwaarde voor de kerstmarkt: het oogt mooi en is zeer
veilig. De tenten kunnen wel tegen een windstootje. Het middenplein mocht iets groter
geweest zijn; de tenten mochten iets verder uit elkaar hebben gestaan want de
mensen stonden nogal dicht op elkaar.
KZ Dentergem was een beetje misnoegd dat zijn de enige waren met een andere tent.
Op voorhand was echter duidelijk gecommuniceerd dat de jeugdraad tenten voor
zichzelf zou voorzien en dat andere verenigingen daar zelf voor moesten instaan. De
jeugdraad is niet van plan om tenten te huren voor andere verenigingen. Dit jaar was er
echter maar een externe vereniging waardoor dat voor de voetbal misschien wel wat
raar aanvoelde.
Er was dit jaar geen kerstman, maar dat was precies voor niemand een gemis.
Een afgesproken sluitingsuur is handig. Indien nodig, kan dat in de loop van de avond
bijgesteld worden.
Het was soms storend dat er bij verschillende kraampjes verschillende muziek te horen
was. Voor volgende edities zou het handiger zijn om 1 algemene dj/muziekinstallatie te
hebben die voor de hele kerstmarkt muziek maakt.
De opkuis is dit jaar vlot verlopen.
De elektriciteit is een paar keer uitgevallen. Tijdens volgende edities moeten de
zwaarste verbruikers beter verdeeld worden over de verschillende circuits.









2.

Activiteiten 2016
Deze activiteiten worden dit jaar georganiseerd:



De bibliothecaris vroeg de medewerking van de jeugdraad voor de organisatie van een
openluchtcinema in Wakken tijdens het eerste weekend van september. Het idee slaat
wel aan maar de timing zit slecht: een week na de jeugdraaddag, in het midden van de
herexamens voor het hoger onderwijs, bij de start van het nieuwe schooljaar voor het
middelbaar, veel jongeren gaan in die periode op reis en de verenigingen bereiden
volop de start van het nieuwe werkjaar voor. Er zal dus niet worden meegewerkt aan
de openluchtcinema. Heleen brengt de bibliothecaris daarvan op de hoogte.
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Jeugdraaddag: zaterdag 27 augustus 2016
Het concept van de vorige jaren blijft behouden. De lange piratentunnnel willen we niet
meer huren: het was er veel te warm en het was moeilijk voor de kindjes om er in en uit
te geraken. De jeugdraaddag wordt tijdens de volgende vergadering verder uitgewerkt.
Door de lage opkomst van voorbije edities wordt er geen filmmarathon meer
georganiseerd.
Kinderfuif: zaterdag 5 november 2016
Kerstmarkt: zaterdag 17 december 2016 in Markegem (als het kan en mag, aan zaal
Pax. Heleen vraagt na bij het gemeentebestuur.)





3.

Kampvervoer 2016

De verenigingen moeten voor 30 april 2016 de gegevens voor hun kampvervoer op mail
zetten naar Heleen (cultuurfunctionaris@dentergem.be).

4.

Varia


Activiteiten:
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Julikermis:
o

o



19 maart 2016: appelverkoop van Chiro Dentergem
20 maart 2016: eetfestijn van Chiro Oeselgem
1 april 2016: fuif van de aspi’s van Chiro Oeselgem in Zaal Pax
2 april 2016: eetfestijn van KLJ Oeselgem
9 en 9 april 2016: eetfestijn KSA Wakken
17 april 2016: sneukeltocht van Chiro Dentergem
7 mei 2016: Hakuna Ma Vodka van KLJ Dentergem in JOC Dentergem
Eind juni 2016: weekend van KLJ Dentergem
Eerste weekend van juli 2016: streekbierenweekend, kubb-tornooi en quiz van
Chiro Oeselgem

Er wordt gevraagd wanneer de afrekening van de activiteiten tijdens de
julikermis van 2015 in Dentergem zal gebeuren. Lotte De Schepper vraagt na
bij Bart De Keukeleire. Ondertussen kunnen alle verenigingen hun
rekeningnummer doorsturen naar Lotte De Schepper zodat de afrekening vlot
kan verlopen.
Voor de organisatie van de julikermis van 2016, komt de werkgroep samen op
vrijdag 18 maart 2016 om 19.30 uur in het lokaal van KLJ Oeselgem. Die
werkgroep zal beslissen op welke dagen er een activiteit zal georganiseerd
worden en welke activiteiten dat zullen worden.

Opmerkingen over jeugdlokalen:
o

o
o

KLJ Oeselgem meldt nogmaals dat de chauffage in hun lokaal echt niet
voldoende is. Tijdens meerdere activiteiten deze winter was het zeer koud in
hun lokaal. Heleen vraagt na bij het gemeentebestuur wat de timing is voor de
aanpassing aan de chauffage.
KSA Wakken meldt dat het licht in hun toilet niet meer werkt. Heleen geeft het
door aan de technische dienst.
KSA Wakken vraagt of ze hun pmd-zakken en ‘papier en karton’ ook in het
afvalhok kunnen plaatsen. Of mag het afval al op zondag worden buiten
gezet? Iedereen zit op kot. Daardoor kunnen ze hun afval niet buiten zetten
op de dag van de ophaling. Heleen vraagt dat na bij het gemeentebestuur.
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o
o



De Chiro en KLJ van Oeselgem melden dat de piscines in de jeugdlokalen
opnieuw heel hard stinken omdat ze “waterless” zijn. Heleen vraagt na of het
mogelijk is om normale piscines met water te installeren.
Chiro Dentergem meldt dat het meest linkse raam van het speelclublokaal
(meest rechtse lokaal op tweede verdiep) stuk is: de sluiting en de
scharnieren zijn stuk waardoor het raam uit het kader is gevallen. Heleen
geeft het door aan de technische dienst.

KLJ Oeselgem zet haar specifieke vraag omtrent de compensatie van kampvervoer
van 2015 op mail naar Heleen. Heleen zal die vraag dan doorspelen naar het college
van burgemeester en schepenen.

Volgende vergadering:
vrijdag 29 april 2016 om 19.30 uur
in de lokalen van Chiro Oeselgem
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