Vergadering gemeentelijke jeugdraad
Zitting dd. 4 mei 2016
Aanwezig









KSA Wakken: Indra Vanoverbeke en Jasmijn De Clercq
Chiro ’t Sleutelke: Tim D’haenens, Amber Lambert en Aaron Lanneau
Chiro Nellekijn Dentergem: Thomas Vancoillie
KLJ Dentergem: Stijn Mannens
KLJ Oeselgem: Robin Maes
Speelpleinwerking Jeundui: Jorick Seynaeve en Marie-Laure Degroote
Individuele jongeren: Isabeau De Rijcke
Secretaris en jeugdfunctionaris: Heleen Vullers

1.

Voorbereiden Jeugdraaddag 2016








Datum: zaterdag 27 augustus 2016
Timing: van 13.30 tot 17.30 uur (i.p.v. van 14.30 tot 18.30 uur)
Locatie: parking van sporthal Markegem
Affiche: Aaron Lanneau vraagt aan Mathieu om opnieuw de affiche aan te passen en
door te mailen naar Heleen. Opgelet: andere datum, ander start- en einduur.
Attracties worden opnieuw besteld bij Fantasio door Heleen. Het aanbod van vorig jaar
blijft ongeveer behouden.
 “Pol Piraat” wordt vervangen door een hindernissenspringkasteel.
 We willen 2 hindernissenbanen (Arizona en Pirateneiland). Zo is er eentje voor de
kleinste bezoekers en een voor de oudere kindjes. Dat zal de drukte op het
springkussen verminderen en veiliger zijn voor de kleintjes.
 “Doeltrappen” zou ook tof zijn.
Heleen zorgt voor de nodige administratie (reservaties, evenementenformulier, …)

2.

Voorbereiden Kinderfuif 2016





Datum: zaterdag 5 november 2016
Locatie: Leieheem Oeselgem (reeds gereserveerd)
De rest van het evenement wordt tijdens de volgende vergadering uitgewerkt.

3.

Kampvervoer 2016



Chiro Dentergem, Chiro Oeselgem en KSA Wakken gaven reeds hun kampvervoer
door.
Marijn van KLJ Dentergem geeft zo snel mogelijk alle informatie van hun kampvervoer
door aan Heleen.
KLJ Oeselgem heeft dit jaar geen kampvervoer nodig.
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4.

Actie ‘oordoppen op maat’

We kregen een mailtje t.a.v. de jeugdraad over de groepsaankoop voor jeugdraden van
oordopjes op maat.
Heleen informeert of de groepsaankoop zou kunnen plaatsvinden op zaterdag 27 augustus
2016 in de sporthal van Markegem, samen met de Jeugdraaddag in Markegem.
Alle info:
“In navolging van een groepsaankoop oordoppen op maat door Jeugdraad Torhout, kunnen
we dit jaar opnieuw een mooi aanbod aanbieden.
We zoeken nog jeugdraden die willen meedoen aan de actie!
Wat?







Oordopjes op maat, via AudioNova voor de spotprijs van 110 euro. Normaal kost
één paar 150 euro!
In alle filialen van AudioNova (Brugge/Ieper/Kortrijk/Roeselare/Waregem en
Torhout)
Een speciale opening op zaterdagvoormiddag (normaal is AudioNova in het
weekend gesloten)
Een website waar men online de afspraak kan maken op één afgesproken
moment.
Kans op één van de twee gratis set oordopjes, verloot onder alle deelnemers (bij
min 100 deelnemers over gans West-Vlaanderen)

Wat wordt er van jou verwacht?
 In samenspraak met AudioNova en/of andere jeugdraden een datum vastleggen
 Het onthaal de dag zelf, zodat de audioloog zich volledig kan focussen op het
maken van de otoplastieken
 Reclame via je eigen netwerk
 Bert Lecomte van ww.detuutvantegenwoordig.be uitnodigen voor een uitleg over
het belang van oordoppen en tinnitus
Wat dien je nog te weten?
 Oordoppen laat je beter niet maken voor jongeren onder 16 (je oren zijn best
volgroeid)
 Ieder jaar heb je recht op een gratis lektest
 De aangeboden oordoppen waren als beste getest door TestAankoop
 Oordoppen kan je krijgen in verschillende kleuren. Om ze niet gemakkelijk te
verliezen kies je beter geen transparante of zwarte.
 Vele mutualiteiten doen een terugbetaling op oordoppen op maat: (CM = €30, OZ =
€20, VNZ = 50%, max €50, …)
Nog vragen? Contacteer timvancouillie@hotmail.com”
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5.

Controle jeugdlokalen

Na rondgang in de jeugdlokalen, werd er opgemerkt dat nogal wat lokalen en opbergruimtes
er slordig bij liggen. Er wordt met aandrang gevraagd om de lokalen opnieuw proper te
maken.
Specifiek voor KLJ Oeselgem: de opbergruimte moet worden netjes gemaakt en er mogen in
geen geval gasflessen in de lokalen worden geplaatst. Die moeten dringend verwijderd
worden.
Indien er voeding wordt bewaard in de lokalen, moet die in afgesloten verpakkingen zitten,
zodat er geen ongedierte wordt aangetrokken.

6.

Vorming 2016

Tijdens de volgende jeugdraad wordt er een onderwerp gekozen voor de vorming van dit
jaar. Ondertussen kan iedereen al eens nadenken over een thema.

7.

Varia



Activiteiten:
 Chiro Oeselgem organiseert opnieuw haar Streekbierenweekend in Oeselgem op
2 (quiz) en 3 (KUBB-tornooi) juli. Ze zenden ook de match van de Rode Duivels op
het EK uit. Daarvoor moeten bij de gemeente geen aanvragen worden ingediend,
indien de zaal reeds gereserveerd is. Er zal wel moeten gevraagd worden via
reservatie@dentergem.be of via jeugd@dentergem.be om de beamer en het scherm te
mogen gebruiken zodat de verantwoordelijke die kan komen installeren. Opgelet: in
het Leieheem is er geen internetverbinding.



Opmerkingen over jeugdlokalen
 Chiro Oeselgem meldt dat er in het damestoilet op het gelijkvloers van de
jeugdlokalen een lek zit in het plafond, dat waarschijnlijk afkomstig is van het
sanitair blok op het eerste verdiep. Heleen meldt aan de technische dienst.





Chiro Oeselgem en KLJ Oeselgem melden dat hun voordeuren (aan de kant van
de parking) gezakt zijn. Heleen vraagt na bij de technische dienst of de deuren
weer kunnen verhoogd worden. Nu is het moeilijk om de deuren te sluiten. Blijkbaar
wordt er aan de sleutels al ondervonden dat de deuren spannen en bestaat er een
vrees dat ze zullen afbreken.



Chiro Oeselgem vraagt of het mogelijk is om een hogere kraan te installeren in de
keuken. Nu kunnen ze geen emmer met warm water of een kan met drinkbaar
water vullen aan de kraan omdat ze te laag is. Heleen vraagt na bij de technische
dienst wat mogelijk is.

Isabeau laat weten dat de Jeugdraaddag van 27/08/2016 haar laatste activiteit zal zijn
en dat zij haar ontslag al voorzitster van de jeugdraad indient.
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De verenigingen van Oeselgem merken op dat er hen vroeger werd gezegd dat er
geen fuiven mochten worden georganiseerd in de grote zaal van het Leieheem. Dat
zou echter wel handig zijn, gezien hun lokalen en hun materialen in de jeugdlokalen
liggen opgeslagen, wat dicht bij de zaal is. Heleen vraagt na bij het gemeentebestuur
of het toch mogelijk zou zijn om fuiven van verenigingen te laten plaatsvinden in de
grote zaal van het Leieheem.



Er wordt gevraagd of de nieuwe camion van de gemeente groter is dan de vorige. Is
het met die camion mogelijk om er een standaardcontainer op te plaatsen die
eventueel kan achtergelaten worden op een kampplaats? Heleen vraagt na bij de
technische dienst.



Stijn is ingeschreven voor het tweede seizoen van ‘Blind getrouwd’ 

Volgende vergadering:
woensdag 29 juni 2016 om 19.30 uur
in de lokalen van KLJ Oeselgem
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