Vergadering gemeentelijke jeugdraad
Zitting dd. 26 augustus 2016
Aanwezig









KSA Wakken: Indra Vanoverbeke en Aline Gevaert
Chiro Nellekijn: Simon Vancoillie en Doménico Valck
Chiro ’t Sleutelke: Tim D’haenens en Amber Lambert
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: OK
Attracties bij Fantasio: OK
 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: 6 mensen om 9 uur (Stijn, Amber, Tim, Manon, Freya, Simon, Jacob en
Timon)
Opkuis: Vanaf 17.30 uur
Vervoer materiaal: Fantasio brengt het materiaal. Franky van de gemeente rijdt om
8.30 uur met de camion van de gemeente naar Fantasio om alle materiaal te kunnen
vervoeren. Om 18.30 uur komt hij naar de sporthal om het materiaal terug te voeren.
Begeleiding: leiding van de jeugdverenigingen
Elektriciteit: Heleen
Drank, koelkasten, flesopeners bestellen: Heleen
Startkas: Heleen
Prijslijsten: Heleen
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Promotie:
 Affiche: OK
 Facebook: evenement aanmaken: Heleen
 Gemeentelijke website: Heleen
Er wordt opnieuw een extreem warme dag voorspeld. Daarom deze extra maatregelen:
 We plaatsen partytenten om schaduw te voorzien: Chiro Oeselgem en Chiro
Dentergem
 Er worden zwembadjes geplaatst zodat de kindjes zich kunnen verfrissen, indien
nodig: Chiro Oeselgem
 Tuinslang: Chiro Oeselgem
 We delen gratis kraantjeswater uit. Daarvoor hebben we kannen nodig: Chiro
Dentergem, KSA Wakken
 De kindjes kunnen zich gratis insmeren: Heleen zorgt voor zonnecrème
 We besteden extra aandacht aan de kinderen. Zie je iemand zweet of rood
aanlopen, geef die dan een time-out en vraag om een watertje te drinken en even
de schaduw op te zoeken.

2.

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). Wie zorgt hiervoor?
Flyer/affiche wordt gemaakt door Aaron Lanneau. Die moet begin september klaar zijn.
Die wordt ook verdeeld in de scholen van Groot-Dentergem.






3.

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.

4.

Opmerkingen over infrastructuur



Leieheem Oeselgem: de gemeente vraagt aan Chiro Oeselgem en KLJ Oeselgem om
de spinnenwebben in hun lokaal te verwijderen en de ramen te kuisen aan de
binnenkant.



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.
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Leieheem Oeselgem – speelplein: een speeltuin is kapot. Dat wordt ofwel best
verwijderd of afgezet. Heleen geeft door aan de technische dienst.



Leieheem Oeselgem – speeltuin: het is nodig dat het gras wordt afgereden tot op het
einde. Op het einde (zone rond de containers) staat het gras en onkruid zeer
weelderig. Dat trekt veel bijen aan, waardoor er al kindjes zijn gestoken). Heleen geeft
door aan de technische dienst.



Hondiuspark Wakken: De wip was stuk en is verwijderd maar het voetstuk is blijven
staan. Dat is gevaarlijk want het valt niet echt op. Daardoor zijn al mensen gevallen.
Heleen geeft door aan de technische dienst.

5.

Varia



Chiro Oeselgem huurde begin juli het Leieheem voor hun streekbierenweekend. Ook
het muziek gebruikte dat weekend de zaal en de omgeving van het Leieheem. Nu is er
bij de Chiro €50 van de waarborg afgehouden omdat de zaal nog vuil was en er een
bak glazen was verdwenen. Dat vindt de Chiro nogal streng. Zij hebben op zondag
opgekuist en de zaal proper achtergelaten. Blijkbaar is het muziek er op maandag nog
in geweest en zijn zij het die de zaal vuil hebben achtergelaten.
De Chiro heeft geen glazen van het Leieheem gebruikt. Zij hebben dus ook geen bak
glazen doen verdwijnen, of per ongeluk meegegeven met de brouwer. Vermoedelijk is
dat ook door het muziek gebeurd.
Heleen legt deze situatie nog eens uit aan het gemeentebestuur.



Wie kaarten wil voor de toneelopvoering van ‘Klavertje Vier’ waar Stijn opnieuw in
meedoet, kan bij Stijn kaarten verkrijgen.



Op 23/9 is er streekbierenavond van KSA Wakken
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