Vergadering gemeentelijke jeugdraad
Zitting dd. 28 oktober 2016
Aanwezig






KSA Wakken: Aline Gevaert en Jasmijn Declercq
Chiro Nellekijn: Simon Vancoillie en Berend Vermeulen
Chiro ’t Sleutelke: Tim D’haenens, Amber Lambert en Lennert Van Gils
KLJ Dentergem: Pieter Dewitte
Secretaris en jeugdfunctionaris: Heleen Vullers

1.

Evaluatie Jeugdraaddag 2016





De jeugdraaddag is goed verlopen.
Ondanks de zeer hoge temperaturen was er toch veel volk.
Na een aantal jaren lijkt het tijd om het evenement bij te sturen, aan te passen of een
nieuwe activiteit te bedenken. Eventueel kan er in plaats van de jeugdraaddag,
meegewerkt worden aan de organisatie van de openluchtfilm van de bibliotheek in
Wakken, tijdens het eerste weekend van september.

2.

Voorbereiden Kinderfuif 2016





Datum: zaterdag 5/11/2016
Locatie: grote zaal, Leieheem Oeselgem
Timing
o Start opbouw: om 10 uur aan Leieheem
o Aanwezig voor start: om 15.30 uur
o Kinderfuif: van 16 tot 20 uur
o Start opkuis: om 20 uur, na de kinderfuif
Drank
o De drank is besteld bij De Klokke (cola, fanta, spuitwater, witte wijn, jupiler, chips)
o Wordt door de jeugdraad afgehaald op zaterdagvoormiddag. Amber komt met de
camionette
o Na de kinderfuif mag de drank in de berging achter de toog worden geplaatst. De
technische dienst van de gemeente haalt die dan op en brengt terug naar De
Klokke.
Muziek
o Muziekinstallatie: Tim en Amber
o Muzieklijst: Tim en Amber
o Videoclips: Tim
Inkleding
o Elke vereniging breng verlichting en lichtjes mee
o Er worden TL-lampen ingepakt met crêpepapier voor de gezelligheid
o Amber gaat naar Action voor versiering (vlaggetjes, ballonnen, lichtjes,...)(Ticketje
goed
o bijhouden!)
o Het lokaal boven wordt ingericht als bar voor de ouders. Daar moet het ook gezellig
zijn: theelichtjes, versiering,…
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3.

Animatie
o De leiding gaat ook verkleed
o De KSA brengt schmink mee. De dag zelf wordt afgesproken wie de schminkstand
verzorgt.
Taken tijdens kinderfuif
o Inkom: 2 personen (€2/kindje)
o Bar: 3 personen (als een kindje verkleed is, krijgt het een gratis drankje. Als het
een gratis drankje heeft gekregen, zet je een kruis op het hand)
o Bar ouders: 2 personen
o Muziek: 1 persoon (niet te luid voor de kinderoortjes!)
o Misschien 1 persoon die ervoor zorgt dat de kindjes niet te veel weg en weer lopen
tussen de zaal en de bar boven
Opkuis
o Alles moet uit de zaal na de fuif
o Zaal moet geveegd worden
o Toiletten moeten gekuist worden
o Drank moet in de berging achter de toog
o Simon brengt de sleutel en de startkas bij Heleen binnen
Promotie
o Facebook jeugdraad: OK
o Mail naar de schooldirecties om door te sturen naar de leerlingen: OK
o Mail naar de ouders in het bestand van de jeugddienst: OK
o Affiches: OK
o Elke vereniging deelt de kinderfuif nog eens op Facebook
Simon haalt op vrijdag 4/11 de sleutel, startkas en prijslijsten op in de sporthal in
Markegem.

Vorming 2016
Heleen heeft geïnformeerd 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”. Hij is bereid om langs te komen. Zijn
presentatie zou een uurtje duren. Hij heeft enkel een pc en beamer nodig.
Geschikte datum voor jeugdraad: zondag 27 november 2016 om 10.30 uur.
Aaneensluitend volgt het bedankingsetentje. Dit jaar wordt gekozen voor een
assortiment belegde broodjes.
De KSA van Wakken zal ons ontvangen.

4.

Voorbereiden Kerstmarkt 2016





Datum: zaterdag 17 december 2016
Locatie: Markegem, aan zaal Pax
Timing:
 Voor 14 uur moeten de tenten klaar staan door The Party Solution
 Start opbouw: om 14 uur
 Start kerstmarkt: om 18 uur
 Start opkuis: om 00 uur
Tenten: er worden opnieuw 6 tenten gehuurd bij The Party Solution. Die zijn stevig,
proper,
zien
er
professioneel
uit,
kunnen
tegen
verschillende
winterweersomstandigheden, zijn veilig, … Heleen
Er wordt keuze gegeven aan de verenigingen van buiten de jeugdraad, om dezelfde
tenten te huren bij The Party Solution, op eigen initiatief en met eigen budget.
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Muziek: vorig jaar werd het als zeer storend ervaren dat er in elke tent andere muziek
te horen was, en dat de muziek van de DJ van KLJ Dentergem zeer luid stond,
waardoor de gezelligheid een beetje zoek was. Daarom zou er geopteerd worden voor
één gemeenschappelijke DJ die zorgt voor achtergrondmuziek. Simon vraagt of Blixa
dat zou zien zitten. In dat geval kan ook de muziekinstallatie van Chiro Dentergem
worden gebruikt.
Versiering: er wordt met het budget van de jeugdraad kerstversiering en
kerstverlichting gekocht zodat er weer meer kerstsfeer is op de kerstmarkt.
Pieter Dewitte informeert bij De Stalen Greep hoeveel zo’n dikke kerstverlichting op
een grote rol zou kosten.
Elektriciteit: paddenstoelen gemeente: Heleen
Evenementenformulier: Heleen
Uitnodigingen van andere verenigingen met een jeugdwerking: Heleen
 Floorball
 Volleybal
 KZDentergem
 Badmintonclub
 Oudercomité Markegem
 Muziek Wakken (indien ze jeugd hebben – anders wordt het muziek van Oeselgem
opnieuw gevraagd)
Affiche: wie kan een affiche maken?
Catering
Vereniging
Chiro Dentergem
Chiro Oeselgem
KSA Wakken
KLJ Dentergem

Drank
Glühwein en Stella
Jenever
Hasseltse
koffie,
Irish
Coffee, warme chocomelk
Water, Cola, Fanta, Jupiler

KLJ Oeselgem
Speelpleinwerking Jeundui

Streekbieren
Soep

Versnapering
Party snacks (frituur)
Chips
Pannenkoeken
Hamburgers
braadworsten
Borrelhapjes
Croque monsieurs

en

5.

Opmerkingen over infrastructuur



De voordeur van Chiro Oeselgem is goed hersteld.



De scheidingswand in het lokaal van KSA Wakken is stuk. Er werd reeds een tijdje
geleden gevraagd of die kan hersteld of vervangen worden. Heleen vraagt nog eens
na bij de technische dienst.



De KSA vraagt of ook zij het Leieheem kunnen gebruiken voor het organiseren van
een fuif. Heleen heeft dit voorgelegd op het College van burgemeester en schepenen
en laat het antwoord weten.



De KSA meldt dat de lichten in hun toiletten kapot zijn. Heleen meldt aan de
technische dienst.



De KSA meldt dat ze de sleutel van de afvalcontainer kwijt zijn. Heleen vraagt na of er
nog reservesleutels zijn en of de KSA een nieuwe kan krijgen.



De KLJ van Dentergem vraagt of zij een extra sleutel kunnen krijgen voor hun lokaal.
Momenteel hebben zij maar 1 sleutel voor de hele vereniging. Heleen vraagt na.
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Chiro Oeselgem vroeg een tijdje geleden of het mogelijk was om een hoge kraan te
installeren in hun lokaal. Heleen vraagt na bij de technische dienst wat de stand van
zaken is.



Chiro Oeselgem meldt dat het door de groei in hun ledenaantal vaak plaats te weinig
heeft, bij slecht weer. Ze vragen zich af of het mogelijk is om de grote zaal van het
Leieheem te gebruiken bij regenweer, indien ze beschikbaar is, net zoals dat bij Chiro
Dentergem het geval is voor de grote zaal van het JOC. Heleen vraagt na.

6.

Varia


Chiro Oeselgem is bereid om haar advies te verlenen over de aanpassingen aan de
speeltuin in Oeselgem in 2017. Ze zijn ook bereid om een aantal leden aan te
spreken van verschillende leeftijden die op hun beurt hun mening willen geven.



De verschillende verenigingen van de jeugdraad spreken af om hun kalenders van
speciale activiteiten (zoals eetfestijnen, fuiven, uitstappen, deur-aan-deurverkopen,…) beter op elkaar af te stemmen zodat niet te veel activiteiten op dezelfde
dag vallen en zodat de verenigingen elkaar kunnen gaan steunen.



Chiro Oeselgem organiseert op zaterdag 12/11 een spaghetti-avond à volonté in het
Leieheem



Chiro Dentergem organiseert op zaterdag 12/11 een fuif in het JOC in Dentergem.
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