Vergadering gemeentelijke jeugdraad
Zitting dd. 29 juni 2016
Aanwezig








KSA Wakken: Jasmijn De Clercq
Chiro ’t Sleutelke: Tim D’haenens, Amber Lambert en Aaron Lanneau
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.

Opvolgen vorig verslag



Voor de actie ‘Oordoppen op maat’ waren we te laat om nog te kunnen deelnemen. De
verantwoordelijke van de actie houdt de jeugdfunctionaris op de hoogte over eventuele
toekomstige acties.



Jeugdlokalen Oeselgem - De technische dienst is na de opmerking over lekken aan het
plafond in de toiletten ter plaatse gaan kijken maar merkte niets verdachts op. Indien er
in de toekomst opnieuw iets te zien is, gelieve er een foto van te nemen en te bezorgen
aan de jeugddienst.



Jeugdlokalen Oeselgem – De technische dienst heeft na de opmerking over de
verzakking aan de voordeuren een aanpassing gedaan. KLJ Oeselgem heeft
opgemerkt dat de deur inderdaad hersteld is. Bij de Chiro van Oeselgem is er blijkbaar
nog steeds een probleem. Heleen meldt dat aan de technische dienst.



Jeugdlokalen Oeselgem – Er komt een hogere kraan in het lokaal van de Chiro. Dat
staat op de planning van de technische dienst, na andere prioritaire acties.



Fuiven in Leieheem Oeselgem – Beide jeugdverenigingen van Oeselgem, KLJ en
Chiro, krijgen de toelating van gemeentebestuur Dentergem om elk een keer een fuif te
organiseren in het Leieheem. Na een jaar wordt er geëvalueerd of dat in de toekomst
mag blijven gebeuren of niet. Zowel Chiro Oeselgem als KLJ Oeselgem mogen het
komende jaar dus 1 fuif organiseren in het Leieheem.
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2.

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: ontwerp is OK
Attracties zijn besteld bij Fantasio
 Ballenbad huisje
 Bananenboom
 Ijskar
 Doeltrappen
 Zweefmolen
 Speelbed
 Hindernissenbaan pirateneiland
 Hindernissenbaan arizonarun
 Piratenslide
 Vier op een rij
 Reuzensjoelbak
 Reuzenhockeytafel
 Eendjesvijver
 Kikkerspel
 Get’em off
 Rodeostier
Evenementenformulier: OK
Opbouw en opkuis: later af te spreken
Begeleiding: leiding van de jeugdverenigingen
Elektriciteit: Heleen
Drank, koelkasten, flesopeners: Heleen
Startkas: Heleen
Prijslijsten: Heleen
Promotie:
 Affiche: besteld
 Facebook: evenement aanmaken: Heleen
 Gemeentelijke website: Heleen










3.

Voorbereiden Kinderfuif 2016





Datum: zaterdag 5 november 2016 van 16 tot 20 uur
Locatie: Leieheem Oeselgem
Concept: kinderfuif voor kinderen vanaf 6 jaar met verkleedthema ‘Studio 100’. Er
wordt €2 inkom gevraagd en consumpties kosten €1.
In het lokaal boven maken we een bar voor de ouders.
Muziek: Amber en Tim zorgen voor een playlist met een mix tussen Studio 100-muziek
en moderne muziek. De installatie van het Leieheem of van de Chiro van Oeselgem
kan gebruikt worden.
Met de beamer kan een ‘Let’s Dance’ afgespeeld worden (= instructiefilmpje met
dansmoves die de kinderen kunnen nadoen)
Flyer/affiche wordt gemaakt door Aaron Lanneau. Die moet begin september klaar zijn.
Die wordt ook verdeeld in de scholen van Groot-Dentergem.
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4.

Vorming 2016
Heleen informeert bij Jean-Pierre Vanheerswyngels van de “Federale overheidsdienst
volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu” of hij een
vormingsmoment kan voorzien in november omtrent “Jongeren en alcohol: wat mag
(niet)? Voor organisatoren en festivals”.
Elke aanwezige jeugdvereniging ontving een folder omtrent dat thema. Het is duidelijk
dat er nog heel wat vragen zijn over wat mag en wat niet.

5.

Opmerkingen over infrastructuur



Leieheem Oeselgem: de piscines stinken opnieuw. Heleen meldt aan de technische
dienst.



De voordeur van Chiro Oeselgem hangt nog steeds te veel door waardoor er nog
steeds problemen zijn om ze te openen. Heleen meldt aan de technische dienst.



De scheidingswand in het lokaal van KSA Wakken is stuk. Heleen vraagt na of die kan
hersteld worden door de technische dienst.

Volgende vergadering:
vrijdag 26 augustus 2016 om 19.30 uur
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