Vergadering gemeentelijke jeugdraad
Zitting dd. 9 december 2016
Aanwezig







KSA Wakken: Indra Vanoverbeke, Aline Gevaert en Jasmijn Declercq
Chiro Nellekijn: Simon Vancoillie en Thomas Vancoillie
Chiro ’t Sleutelke: Tim D’haenens, Amber Lambert en Lennert Van Gils
KLJ Dentergem: Stijn Mannens
Speelpleinwerking: Jorick Seynaeve, Marie-Laure Degroote
Secretaris en jeugdfunctionaris: Devolder Dorine

1.

Vorming 2016
De Heer Jean-Pierre Vanheerswyngels van de “Federale overheidsdienst
volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu” heeft eerder deze
avond een vorming omtrent “Jongeren en alcohol” gegeven.
Hij zal de presentatie van deze vorming bezorgen aan Dorine en Dorine zal dit aan
ieder lid van de jeugdraad bezorgen.
Volgende opmerkingen werden er tijdens de vorming gesteld:
• Mag men overal een rookkamer installeren? Ja mits men rekening houd met de
nodige voorwaarden. Men mag er geen diensten aanbieden, ook geen gratis
diensten. Er dient een afzuigsysteem geïnstalleerd te zijn.
• Wat met waterpijp? Hier gelden dezelfde regels als bij het rookverbod.
• Mag men roken in tenten? Ja als ze tenminste langs 1 kant volledig open zijn.
• Wat als er gesjoemeld wordt met de polsbandjes voor de drankcontrole? De
verkoper is altijd verantwoordelijk.

2.

Subsidies

Iedereen krijgt een overzicht van de berekening van de subsidies. Voor alle aanwezige
verenigingen is er goed nieuws. Iedereen zal een pak meer subsidies ontvangen. Reden
hiervoor is dat de pot niet meer moet gedeeld worden met de jeugdhuizen en dat KLJ
Oeselgem geen subsidie aanvraag heeft gedaan, dit ondanks herhaaldelijk aandringen van
Heleen en Dorine.
De subsidies worden overlopen en vervolgens goedgekeurd.

3.

Voorbereiden Kerstmarkt 2016





Datum: zaterdag 17 december 2016
Locatie: Markegem, aan zaal Pax
Timing:
• Thomas zal vrijdag de sleutel van zaal Pax afhalen in de sporthal van Markegem.
• 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 werden opnieuw 6 tenten gehuurd bij The Party Solution. Dorine zal
informeren bij de Party Solution wanneer ze juist starten in de voormiddag met het
opzetten van de tenten. Stijn en Dorine zullen aanwezig zijn bij dit opzetten. Dorine
zal ook nazien hoe groot de tenten zijn van de andere verenigingen.
Muziek: Vorig jaar werd het als zeer storend ervaren dat er in elke tent andere muziek
te horen was.. Daarom zou er geopteerd worden voor één gemeenschappelijke DJ die
zorgt voor achtergrondmuziek. Thomas van Chiro Dentergem brengt de
muziekinstallatie van de chiro mee. Tim van chiro Oeselgem maakt een playlist.
Iedereen mag voorstellen doen aan Tim hiervoor. Dorine zal aan de andere
verenigingen laten weten dat er geen aparte muziek mag gespeeld worden.
Versiering: Er wordt met het budget van de jeugdraad kerstversiering en
kerstverlichting gekocht zodat er weer meer kerstsfeer is op de kerstmarkt. Er dient
nog kerstversiering aangekocht te worden. Pieter heeft hiervoor meer info
doorgestuurd. Dorine zal informeren of hij dit ook kan gaan halen.
Elektriciteit: Bij nazicht met de technische dienst blijkt dat de elektriciteit aan zaal Pax
niet echt voldoende is. Dorine heeft een stroomgroep besteld om te vermijden dat er
problemen zouden zijn met de vele verwarmingstoestellen.
Vuurtjes: Men zou graag vuurtjes plaatsen. Dorine zal nazien of dit kan/mag en aan
welke regels men zich dient te houden inzake brandveiligheid. Er staan 2 vuurtjes bij
de KSA en ook chiro Dentergem heeft er 2.
Afbraak:
• Stijn zal rond 23u The Party Solution verwittigen wanneer ze de tenten mogen
komen afbreken.
• De gang van zaal Pax dient na afloop geveegd te worden en de toiletten dienen
gekuist te worden. Stijn is hiervoor verantwoordelijk.
• Alle afval moet de dag zelf opgeruimd te worden. Alles moet ontruimd en proper
te zijn na de kerstmarkt. Stijn is hiervoor verantwoordelijk.
• Er wordt gevraagd hoe het zit met de vuilzakken. Voorziet de
gemeente/jeugdraad die? Dorine zal hiervoor nazien.
Catering
Vereniging
Chiro Dentergem
Chiro Oeselgem

Drank

KLJ Dentergem

Glühwein en Stella
Jenever en
Nieuw! Uilewipper bier
Hasseltse
koffie,
Irish
Coffee, warme chocomelk
Water, Cola, Fanta, Jupiler

KLJ Oeselgem
Speelpleinwerking Jeundui
KZ Dentergem

Streekbieren
Soep
Cava en carlsberg

Badmintonclub Markegem

Finley en prosecco

Oudercomité Knipoog
Markegem

Rode wijn en achouffe

KSA Wakken

Versnapering
Party snacks (frituur)
Chips
Pannenkoeken
Hamburgers en
braadworsten
Borrelhapjes
Croque monsieurs
Toastjes met paté en/of
hapjes op de bbq
Bordje
kaas/salami,
hotdogs
en
broodje
lamssaté
Raclette

4.

Opmerkingen over infrastructuur



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



De KLJ van Dentergem had op de vorige vergadering gevraagd of zij een extra sleutel
kunnen krijgen voor hun lokaal. Dorine meldt dat de sleutel besteld is en dat zodra ze
binnen is, de KLJ zal verwittigd worden.



Chiro Oeselgem meldt dat er een hoge kraan is geïnstalleerd in hun lokaal.



Dorine meldt aan chiro Oeselgem dat zij zullen kunnen gebruik maken van de grote
zaal in het Leieheem. Dit wordt ook zo voorzien in de aanpassingen van het
tariefreglement. Men zal dus de zaal kunnen gebruiken indien ze beschikbaar is. Net
zoals dat bij Chiro Dentergem zal een chiro Oeselgem een sleutel krijgen van de zaal.
Er zal nog een gebruikersovereenkomst hiervoor opgemaakt worden en de chiro zal dit
moeten ondertekenen. Ook dient de zaal na gebruik opgeruimd en opgekuist te worden
evenals de toiletten.



Chiro Dentergem stelt dat het niet handig is dat zij geen afwasbak met kraan hebben in
hun lokalen. Volgens hen is het mogelijk dit te voorzien in hun leidinglokaal. Dorine zal
dit bekijken.



Chiro Oeselgem meldt nogmaals dat de toiletten bij hun lokalen echt stinken. Kan hier
niets aangedaan worden? Dorine kijkt dit na.

5.

Varia
•

Chiro Oeselgem vraagt hoelang de werken rond hun lokaal zullen duren. Ze waren
ook totaal niet verwittigd dat het grasplein rond hun lokaal,, die door hen gebruikt
wordt als speelveld, niet meer ging beschikbaar zijn door de werken. Plots staan er
daar machines. Er wordt gevraagd of het mogelijk zou zijn als er werken rond
jeugdlokalen gepland zijn, om de jeugdverenigingen op de hoogte te brengen van de
hinder en de timing van de hinder.

•

Chiro Oeselgem merkt ook op dat de stoelen van het Leieheem voor een deel boven
stonden toen zij de zaal gehuurd hadden voor hun spaghettiavond op 12 november.
Dorine zal dit bekijken.

•

Chiro Oeselgem heeft veel sjorpalen. Die liggen momenteel in de containers achter
het Leieheem. Met de verfraaiingwerken zouden deze containers echter verdwijnen.
Ze vragen of er eventueel een container/rek kan aangekocht worden om deze palen
in op te bergen. Dorine stelt voor dat ze zelf eerst eens bekijken welk rek hiervoor in
aanmerking komt en ze een offerte/prijs/beschrijving hiervan aan Dorine bezorgen.
Dorine zal dan verder kijken wat de mogelijkheden zijn.

•

Dentergem Kermis: Chiro Oeselgem stelt dat zij de stoelen en tafels gehuurd hebben
voor Dentergem Kermis in juli. Iedereen heeft daarvan gebruik kunnen maken maar
doordat de opbrengst tegenviel zitten zij ook met een financiële kater. Kan de
gemeente hier eventueel iets in tussenkomen? Dorine zal dit bekijken.

De volgende vergadering van de jeugdraad gaat door op zaterdag 25 februari in
de lokalen van chiro Oeselgem

