Vergadering gemeentelijke jeugdraad
Zitting dd. 25 februari 2017
Aanwezig







KSA Wakken: Pauline Clercq, Manon Defoer
Chiro ’t Sleutelke: Tim D’haenens, Amber Lambert en Lennert Van Gils
Chiro Nellekijn Dentergem: Igmar en Berend
KLJ Oeselgem: Annelien Lisabeth
Secretaris en jeugdfunctionaris: Devolder Dorine
Gemeentesecretaris: Sofie De Clerck

1.

Evaluatie kerstmarkt 2016




De kerstmarkt is in het algemeen rustig en vlot verlopen.
De KSA meldt dat de elektriciteit niet goed werkte. Er was te weinig plaats voor
alle kabels. De kabels lagen allemaal ook door elkaar. Er wordt voorgesteld om
de volgende keer te zeggen dat elke vereniging maximaal 2 kabels mag
gebruiken. Ook zou iedere vereniging die kabels dan op voorhand moeten
bezorgen zodat de verantwoordelijke voor de elektriciteit deze kabels dan op
voorhand kan klaarleggen.
Afval: Er waren een aantal zakken blijven staan. Bij navraag bleek het plots van
niemand te zijn. Er wordt opgemerkt dat de zakken ofwel van de ouderraad ofwel
van de badmintonclub waren. Er wordt ook opgemerkt dat er veel vuilnis op het
middenplein lag. Dit vuilnis is zowat van alle verenigingen. Er wordt voorgesteld
of het mogelijk is om op de volgende Kerstmarkt eenmalig een container te laten
plaatsen. Dorine zal hiervoor nazien en ook eens informeren via IVIO wat daar
de mogelijkheden zijn.
Er was blijkbaar ook een fout in de communicatie omtrent de verkochte
materialen, zowel de chiro van Dentergem als de KLJ van Oeselgem verkochten
frituurhapjes. Volgende keer dient duidelijk door gegeven te worden wat men wil
verkopen.
Kerstmarkt 2017: In het verleden werd de Kerstmarkt nooit in Wakken
georganiseerd met als reden dat er een week of twee later een
kerstboomverbranding werd georganiseerd. Deze kerstboomverbranding is
echter begin januari voor de laatste keer doorgegaan. De KSA merkt op dat ze
graag de kerstmarkt nu ook zouden willen laten doorgaan in Wakken dit ofwel op
de markt ofwel aan het Hondius. In een latere vergadering zal bepaald worden
waar dit best zou plaats vinden en wanneer men de Kerstmarkt zal organiseren
in Wakken.







2.

Kermis te Dentergem

Tijdens een vorige vergadering werd er gemeld dat de organisatie van de kermis in
Dentergem in juli 2017 een negatief saldo had nl. een verlies van 752 euro of ongeveer
150 euro per vereniging. Er werd toen gevraagd of het mogelijk was dat de gemeente
hierin tussen kon komen om dit verlies te compenseren. De gemeentesecretaris meldt
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dat dit heel moeilijk om nadien daarin tussen te komen. De gemeente stelt echter voor
om dit jaar het anders aan te pakken.
De gemeente doet het volgende voorstel:
 Hetzelfde organiseren maar dit keer onder de noemer van de jeugdraad. De
gemeente draagt dan de meeste kosten, let wel dit is geen vrijbrief om
onbeperkt kosten te maken. Er dienen voor alle kosten bestelbonnen
opgemaakt te worden en deze worden eerst goedgekeurd te worden door het
College van Burgemeester en Schepenen. Er dient nagegaan te worden of
sommige kosten kunnen gedrukt worden.
 De jeugdverenigingen zouden wel net zoals vorig jaar het werk moeten doen.
 Doordat de gemeente de kosten draagt heeft men zeker geen verlies. Indien er
van de inkomsten na aftrek van de kosten nog geld dus winst overblijft, wil de
gemeente dit gerust verdelen onder de jeugdbewegingen. De jeugdraad dient
hiervoor een verdeelsleutel te bepalen in een volgende vergadering. De winst
kan verdeeld worden per vereniging, per medewerker of nog andere manieren.
En misschien kan het verlies van vorig jaar dan ook voor een deel
gecompenseerd worden.
 Sommige zaken kan de gemeente dan gratis geven zoals het gebruik van
Kernelle.
 Momenteel heeft de gemeente hiervoor geen budget voorzien. De
gemeentelijke begroting dient hiervoor aangepast te worden daarom dient men
rap te beslissen of de jeugdraad/jeugdverenigingen dit zien zitten zodat er kan
nagezien worden om budget hiervoor te voorzien.
 De jeugdraad verklaart zich akkoord om de kermis in Dentergem te organiseren
onder noemer van de jeugdraad.

3.

Activiteiten 2017



Jeugdraaddag:
Datum: zaterdag 26 augustus
Opmerkingen/aandachtspunten van vorig jaar: Zorgen voor genoeg schaduw,
zorgen voor extra schaduw zoals bijvoorbeeld een tent. Dorine zal nazien of men
eventueel de tenten van de Veldschool zou kunnen gebruiken.



Kinderfuif:
Datum: zelfde periode van vorig jaar? 2de zaterdag van de herfstvakantie?
Plaats: terug in Leieheem? Of andere locatie?
Opmerkingen/aandachtspunten van vorig jaar: de fuif duurde te lang, mag gerust
een uur korter.



Kerstmarkt
Datum: zaterdag 18 december
Plaats: Nog te bepalen. Normaal in Oeselgem maar vanaf nu zou men willen dat
de kerstmarkt ook in Wakken georganiseerd wordt. Dit wordt in een volgende
vergadering beslist.
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4.

Kampvervoer 2017

Chiro Oeselgem geeft alvast het volgende door:
Tenten ophalen in Nossegem op 31 juli en die tenten naar kampplaats in
Aarschot brengen tegen15u en op 10 augustus terug ophalen. Ze zullen later
nog alles duidelijk op mail zetten.
De KSA geeft het volgende door:
Op 30 juni zou de camion rond 19u aan hun lokaal moeten zijn om alle materiaal
op te laden. Op 1 juli zou de camion omstreeks 8u op de kampplaats moeten
zijn. Op 10 juli zou de camion dan om 11u op de kampplaats moeten zijn om
alles terug op te halen. De kampplaats bevindt zich in Heusdenzolder.
De verenigingen dienen voor 30 april 2017 de gegevens voor hun kampvervoer op
mail te zetten naar Dorine (jeugd@dentergem.be)

5.

Varia
 Overzicht activiteiten jeugdverenigingen:
KLJ Oeselgem: 4 maart eetfestijn in het Leieheem
Chiro Dentergem: feestweekend 3 en 4 maart
KSA Wakken: Tropic Night 10 maart
Chiro Oeselgem: 26 maart eetfestijn

 Nacht van de Baliekouter:
Dit gaat door op vrijdag 25 augustus. Er zou een openluchtfilm getoond worden.
Er zou allerlei randanimatie voorzien worden. De mogelijkheid zal geboden
worden om te kamperen en ’s ochtends krijgen de kampeerders een ontbijt.
Later volgt meer info daarover.


Leefweek chiro Oeselgem:
Tijdens de leefweek van chiro Oeselgem zal de gemeente regelmatig
controleren of er zaken gebeuren die echt niet kunnen of gevaarlijk zijn.

 Opmerkingen over jeugdlokalen:
o Chirolokaal boven:
Chiro Oeselgem zou liever ipv 2 open ruimtes meer aparte ruimtes
hebben. Het zou gemakkelijker zijn voor hun werking als tenminste 1
lokaal opgedeeld is in aparte ruimte. Als men binnen moet werking geven
is het niet handig dat al die verschillende leeftijden door elkaar kunnen
lopen.
o Verfraaiingswerken aan het Leieheem:
 Er zal een 2de scheidingswand voorzien worden in de grote zaal.
Er wordt gevraagd of die wand evenveel plaats inneemt aan de
zijkanten want volgens de jeugdbewegingen is dit niet zo handig
als men dan de hele zaal nodig heeft.
 Er zal gezorgd worden dat men de verwarming in beide delen
apart kan aanleggen.
 Er zullen extra ramen geplaatst worden aan de kant van het
speelplein.
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 Er zal een terras voorzien worden aan de kant van het speelplein.
 De chalet zal afgebroken worden als de verfraaiingswerken aan
de zaal gebeurd zijn.
 Er zal internet, camerabewaking en elektronische sleutels
voorzien worden.
 Er wordt gevraagd of het dan mogelijk zal zijn om in het Leieheem
privéactiviteiten te organiseren nadat de chalet is afgebroken. De
gemeentesecretaris stelt dat dit een politieke beslissing is.
o Containers achter Leieheem:
De containers achter het Leieheem waar chiro Oeselgem momenteel zijn
materiaal in opbergt zullen verdwijnen. De gemeente is bezig met
verschillende pistes om dit opbergprobleem op te lossen. Eén ervan is
dat men naast hun lokaal naar de straatkant toe een soort berging zou
voorzien maar er zijn een aantal denkpistes. Later volgt hier meer info
over.
o Lokaal Spelewei:
Er werd een poging gedaan tot inbraak in het lokaal van de KSA. Er wordt
gevraagd wat hieraan kan gedaan worden? De secretaris zal dit
meenemen en bekijken of er eventueel camera’s bij kunnen voorzien
worden aan Spelewei of één van de camera’s aan Hondius anders kan
gericht worden.

Volgende vergadering:
zaterdag 25 maart 2017 om 19 uur
in de lokalen van Chiro Dentergem
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