Vergadering gemeentelijke jeugdraad
Zitting dd. 25 maart 2017
Aanwezig






KSA Wakken: Indra Vanoverbeke, Aline Gevaert, Jasmijn Declercq
Chiro ’t Sleutelke: Tim D’haenens, Amber Lambert en Lennert Van Gils
Chiro Nellekijn Dentergem: Igmar D’Haene en Simon Vancoillie
KLJ Dentergem: Mannens Stijn
Secretaris en jeugdfunctionaris: Devolder Dorine

1.

Kermis te Dentergem

Verdeelsleutel bij eventuele winst:
Het is heel moeilijk om een eerlijke verdeelsleutel te vinden. Sommige
jeugdbewegingen hebben veel leiding, andere weer niet. Er wordt besloten om
voorlopig als verdeelsleutel te hanteren dat minstens 1/3 van de leiding van een
jeugdvereniging dient te helpen. Later zullen we nazien waar er dient geholpen te
worden. Per jeugdvereniging zal een verantwoordelijke aangesteld worden die naziet
dat de mensen die helpen zich wel degelijk goed inzetten.
Bepalen budget op de gemeentelijke begroting
Vorig jaar werden er 5.870,21 euro uitgaven genoteerd. Dus vraagt de jeugdraad of
het mogelijk zou zijn om 6.000 euro op de begroting te kunnen voorzien. Er zal alles
gedaan worden om een leuk programma te voorzien en tegelijkertijd de kosten toch
enigszins te drukken. Op dinsdagavond zou er maar 1 band (goede) meer optreden
ipv 2 zodat men eerder kan starten met de dj. Vorig jaar vonden veel mensen het
spijtig dat Woesti niet vroeger kon beginnen draaien.
Programma tijdens de kermisfeesten
- Vrijdagavond fuif
- Dinsdagavond optreden
Promotie
Chiro Dentergem zal zorgen voor de opmaak van 2 affiches, eentje voor de fuif op
vrijdag en eentje voor het optreden op dinsdag.
Vzw Reactor:
De vraag van de vzw Reactor om Kernelle open te houden op zaterdag 15 juli om
een optreden met 2 coverbands te organiseren wordt bekeken door de jeugdraad.
De jeugdraad stelt dat dit ongeveer hetzelfde is als de dinsdagavond. Daarom
zouden ze liever niet hebben dat dit georganiseerd wordt. Mocht de mensen van vzw
Reactor eventueel een ander concept bedenken om op zaterdag te organiseren dan
heeft de jeugdraad weinig bezwaar.
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2.

Activiteiten 2017



Jeugdraaddag:
Datum: zaterdag 26 augustus
Attracties: Fantasio heeft 2 nieuwe attracties nl. een hindernissenbaan van 21
m, die bestaat uit 3 delen met 3 motoren en een springkasteel Leo de leeuw.
De foto’s van deze nieuwe attracties worden bekeken en er wordt besloten om
deze attracties te voorzien op de jeugdraaddag. Daarom wordt besloten dat de
volgende attracties die in 2016 voorzien werden dit jaar niet meer voorzien
zullen worden: doeltrappen, zweefmolen, hindernissenbaan pirateneiland. Al de
rest mag terug voorzien worden.



Kinderfuif:
Datum: zaterdag 25 november
Plaats: in het Leieheem



Kerstmarkt
Datum: zaterdag 18 december
Plaats: markt Wakken

3.

Kampvervoer 2017

De verenigingen dienen voor 30 april 2017 de gegevens voor hun kampvervoer op
mail te zetten naar Dorine (jeugd@dentergem.be)
Tot op heden heeft enkel chiro Oeselgem dit doorgeven.

4.

Varia
 Voorzitter jeugdraad:
Stijn zou willen stoppen tegen het verlof als voorzitter van de jeugdraad.
Straks begint hij met de bouw van een eigen huis en zal dus weinig tijd meer
hebben om zich bezig te houden met de jeugdraad. Aangezien hij niet wil dat
een voorzitter maar half en half zich kan bezig houden met de jeugdraad, zou
hij graag de fakkel doorgeven. Kandidaten mogen hun naam doorgeven aan
Dorine.

 Spelen op de Leie:
Chiro Oeselgem speelt al sedert jaar en dag soms op de Leie. Onlangs kwam
er tijdens dergelijk spel echter een ‘boswachter’ langs en volgens hem mogen
ze niet op de Leie spelen. Is dit correct? Dorine zal informeren op de
gemeente of dit klopt.

 Opmerkingen over jeugdlokalen:
o Chiro Oeselgem lokaal 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.
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o Spelewei Wakken:
De KSA van Wakken vraagt hoelang het zal duren voor de voordeur
van hun lokaal volledig hersteld is. Momenteel is de deur voorzien van
een hangslot maar volgens hen is het heel eenvoudig om in te breken.
Er is een deur tussen 2 lokalen kapot.
De achterdeur van hun lokalen kan totaal niet open.
Dorine zal dit alles doorgeven aan de technische dienst.
o Leidingslokaal Chiro Dentergem:
De chiro vraagt wanneer er een wasbak zou geïnstalleerd worden in
hun leidingslokaal.

Volgende vergadering:
vrijdag 21 april in de lokalen van KLJ
Dentergem om 19u30
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