Vergadering gemeentelijke jeugdraad
Zitting dd. 12 mei 2017
Aanwezig








KSA Wakken: Indra Vanoverbeke, Zaja Ketels
Chiro ’t Sleutelke: Tim D’haenens, Amber Lambert
Chiro Nellekijn Dentergem: Simon Vancoillie en Camille Vandorpe
KLJ Dentergem: Mannens Stijn
KLJ Oeselgem: Annelien Lisabeth
Speelpleinwerking: Jorick Seynaeve
Secretaris en jeugdfunctionaris: Devolder Dorine

1. Kermis te Dentergem
Voorbereidende werken
 Sabam en billijke vergoeding:
Dorine zal dit aanvragen zodra ze alle gegevens heeft van de groepen, dj’s
ed.

 Evenementenformulier
Dorine zorgt voor de opmaak van het evenementenformulier.
Wie is verantwoordelijke? Indra is verantwoordelijke
Wie is vervanger? Tim op vrijdag en Thomas op dinsdag
Naam fuif op vrijdagavond: Summer Vibès
Dorine zorgt voor polsbandjes en oordopjes.

 Promotie
Affiche: Chiro Dentergem zal zorgen voor de opmaak van 1 affiche in 2
delen. Zodra alle gegevens gekend zijn zal de affiche opgemaakt worden.
Facebook: De affiche zal dan op facebook geplaatst worden. Dorine zal
nazien bij Heleen om Indra ook beheerder te maken van de
facebookpagina van de jeugdraad.

 Elektriciteit
Dorine zal nazien bij Danny voor het gebruik van de elektriciteitskast aan
de kerk. Stijn zal Patrick Neirinck contacteren voor een kast met voldoende
stopcontacten.

 Geld
Startkas
Er wordt gevraagd om 600 euro te voorzien als startkas.
Verantwoordelijken kas
Vrijdagavond: Tim
Dinsdag overdag: Indra
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Dinsdagavond: Tim

 Toiletwagen
De gemeentesecretaris vraagt of de toiletten van Kernelle niet voldoende
zijn en of het echt nodig is om een wc-wagen bij te huren. Er wordt
opgemerkt dat vooral op dinsdag 1 toilet echt wel te weinig is maar ook op
vrijdagavond is 1 toilet heel weinig.
Andere jaren werd er water van de pastorij gebruikt voor de toiletten.
Er diende daarvoor betaald te worden. Dorine zal nazien of het mogelijk is
om water te gebruiken van het gemeentehuis of wat de andere
mogelijkheden zijn.

 Toog
De palloksen toog wordt zelfgemaakt met materiaal van bij Wolfcarius.
Woestie zorgde hier vroeger voor maar door tijdsgebrek kan hij dit nu niet
meer doen. Stijn zal nazien bij Wolfcarius hiervoor.
Simon zorgt voor plastiek op de toog.

 Stoelen en tafels
De stoelen en tafels kwamen vorig jaar van Vandekerkhove te St. Eloois
Vijve. Normaal zorgde Woestie hiervoor maar hij heeft laten weten dat dit
niet mogelijk zal zijn dit jaar door tijdsgebrek. Dorine zal nazien om hier te
bestellen.

 Geluid optreden, dj materiaal, licht en pa
Ook hiervoor heeft Woestie geen tijd om dit te regelen. Hij laat weten dat
men best dj materiaal en licht kan aanvragen bij Yorick Naessens uit
Wontergem of Marc De Baets uit Dentergem. Er wordt beslist dat Stijn en
Tim Yorick Naessens zullen contacteren hiervoor. Voor de afterparty op
dinsdag werden de boxen van Kernelle gebruikt maar men dient nog voor
een versterker en kabels te zorgen. Dorine zal vragen aan Woestie of hij
de gegevens van Jorick Naessens kan doorgeven.
Er wordt gevraagd of er een decibelmeter dient voorzien te worden. Er zal
hiervoor nagezien worden bij Yorick Naessens.

 Drank
Op de vraag van Dorine of het mogelijk is om de facturen van vorig jaar te
krijgen, overhandigd Stijn de bestelbons van De Bierhalle. Hiermee kan
Dorine verder kijken om drank te bestellen. Er wordt beslist om terug met
vaten bier te werken net zoals vorig jaar. Er zal ook gevraagd worden aan
de Bierhalle om voldoende bekers mee te brengen. Er zal ook gevraagd
worden aan de bierhalle om frigobakken te gebruiken.
Praktische zaken zoals flesopeners, plateau’s, ed worden normaal ook
door de Bierhalle voorzien.
De gemeentesecretaris vraagt of de koelcel van de Obelix voldoende kan
afgesloten worden. Er wordt opgemerkt dat de koelcel afgesloten wordt
met een sleutel.
Cocktails zullen besteld/afgehaald worden in de Colruyt door Simon en
Indra. Volgende dranken dienen hiervoor voorzien te worden: passoa,
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vodka redbull, fruitsap, witte wijn en rosé wijn + sangria. Er wordt
opgemerkt dat er dient opgelet te worden dat de wijnflessen draaidoppen
hebben.

 Tarieven
Er wordt beslist om net zoals vorig jaar met zuipkaarten te werken. Iedere
vereniging brengt zelf zuipkaarten mee. Voor 15 euro heeft men 9
drankjes. Dus op de drankkaarten zijn 9 hokjes voorzien. Voor alle gewone
consummaties zoals bier, wijn en frisdranken dient er 1 hokje weggestreept
te worden. Voor de cocktails 2 hokjes. De mensen die naar de Colruyt
gaan brengen kleine witte bekers mee voor de wijn.

Programma tijdens de kermisfeesten
 Donderdag 13 juli
 Tenten opzetten:
Dorine heeft al geïnformeerd bij Steven Ninclaus om dezelfde tent zoals vorig
jaar te voorzien maar tot op heden nog geen offerte gekregen hiervoor. Indra
zal Steven Ninclaus ook nog eens contacteren.
Versiering fuif: Amber gaat naar Action om versiering van de tent.
 Opzetten toog en drank koel zetten:
Het opzetten van de toog en het koel zetten van de drank is afhankelijk van
wanneer men de tent opzet. Hiervoor dient men nog af te spreken met de
firma die de tent levert en plaatst. Normaal zetten zij zelf de tent met de hulp
van een paar mensen van de jeugdraad.
Iedereen helpt verder mee met de opbouw op donderdag.

 Vrijdag 14 juli
Dj’s:
Verschillende mensen oa Indra, Simon, Annelien contacteren dj’s en geven
hun gegevens zo rap mogelijk door aan Dorine.
Verdeling van de shiften op vrijdagavond:
21u – 22u30: KLJ Dentergem
22u30 – 24u: KSA Wakken
24u – 1u30: chiro Oeselgem
1u30 – 3u: chiro Dentergem
3u – 4u: KLJ Oeselgem

 Dinsdag 18 juli
Pintje Dek
Naar jaarlijkse gewoonte wordt terug pintje dek voorzien. Er zullen
boterhammen gesmeerd worden met kaas en gehakt. Er zullen 5 witte en 5
bruine broden gehaald worden. Dorine bestelt 5 kilo gehakt bij slagerij Luc
Declercq uit Markegem en kaas wordt meegebracht door de mensen die drank
gaan halen uit de Colruyt.
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Optredens
Simon zal Transport Vansteenkiste contacteren voor het gebruik van een
camion voor het optreden op dinsdagavond.
De groep Rockstovrie komt optreden van 21u tot 22u30. De kostprijs is 500
euro.
Er zal gevraagd worden aan Woesti of hij kan beginnen met draaien vanaf
23u.
Verdeling shiften:
Overdag:
Van 8u ’s morgens tot 21u zal de jeugdraad bestellen.
Dinsdagavond
21u – 22u30: KLJ Oeselgem
22u30 – 24u: chiro Dentergem
24u – 1u30: chiro Oeselgem
1u30 – 3u: KSA Wakken
3u – 4u: KLJ Dentergem

Opkuis zowel op vrijdagavond als op dinsdagavond
Van elke vereniging dient er 2 à 3 mannen te helpen met opkuisen.

Vzw Reactor
Bill Goeminne van vzw Reactor heeft terug Stijn gecontacteerd en gevraagd of hij
eventueel dinsdagnamiddag al optredens mag doen. Dit wordt bekeken maar de
jeugdraad stelt dat dit praktisch niet kan geregeld worden. De camion kan niet zo
vroeg voorzien worden en ook hebben we geen idee hoelang de marktkramers daar
blijven staan en of er in de namiddag nog iets anders georganiseerd wordt.

2. Kerstmarkt 2017
Het Schepencollege vindt 23 december slechte datum. Dorine is gaan nazien en in
2012 was de kerstmarkt op 22 december. In 2006 zelfs op 23 december. De
jeugdraad kiest ervoor om de kerstmarkt toch te laten doorgaan op zaterdag 23
december. De kerstvakantie begint ook maar op zaterdag 23 december. De meeste
leiding zit dus het weekend ervoor midden in de examens of moet nog naar school.
De jeugdraad merkt ook op dat er veel tieners komen naar de kerstmarkt en dat ook
zij anders midden de examens zitten. Wat betreft het feit dat het ’s anderdaags
kerstavond is, denken ze dat veel mensen op 23 december dan weinig echte
afspraken hebben.
Wat betreft de opkuis omdat het een lang weekend is wordt er opgemerkt dat de
jeugdraad toch altijd alles opkuist en nadars kunnen langs de kant gezet worden
zodat er weinig hinder is. Er wordt ook opgemerkt dat er weinig nadars zullen nodig
zijn omdat er meestal gewerkt wordt met tenten die in een ronde geplaatst worden
zodat de mensen niet veel mogelijkheden hebben om weg te geraken.
De Dekkenij ‘Wakken Leeft’ heeft laten weten dat ze geen kerstboomverbranding
meer organiseren. Dus de jeugdraad zou graag de kerstmarkt organiseren op de
markt in Wakken. Daarvoor zou de Kapellestraat afgezet moeten worden.
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3. Kampvervoer 2017
Chiro Dentergem moet nog hun kampvervoer doorgeven.
Ook de KLJ’s hebben nog niets doorgegeven.
Chiro Oeselgem vraagt of de container van de camion terug mag blijven staan op
hun kampplaats net zoals vorig jaar. Dorine zal dit navragen op de technische dienst.

4. Varia
 Opmerkingen over jeugdlokalen:
o Chiro Oeselgem lokaal:
Chiro Oeselgem vraagt of het mogelijk is aan de tussendeur in de gang
naar hun lokaal beneden om de deur 2 pinnen te voorzien. De deur kan
moeilijk goed afgesloten worden.
Er wordt gevraagd door het gemeentebestuur dat chiro Oeselgem
doorgeeft welk lokaal ze graag opgedeeld zouden zien en hoe dit zou
moeten gebeuren. Indien mogelijk graag een schets maken hiervan.
Alles mag aan Dorine bezorgd worden.
o Leidingslokaal Chiro Dentergem:
Ook hier wordt gevraagd om door te geven waar ze de keukenblok
willen en indien mogelijk een schets te maken hiervan. Ook dit mag
bezorgd worden aan Dorine.

 diverse:
Chiro Dentergem meldt dat het alarm in het JOC nog altijd piept.
Spelen op de Leie: Chiro Oeselgem vraagt of er meer informatie omtrent het
spelen op de Leie. Dorine heeft rond gevraagd in gemeente maar niemand weet
meer info of men mag spelen op de Leie. Ze gaat nog informeren bij Hans
Vansteenbrugge uit Dentergem of hij daarover iets meer weet.

 Voorzitter jeugdraad
In een vorige vergadering had Stijn te kennen gegeven dat hij tegen het verlof
zou willen stoppen als voorzitter van de jeugdraad.
Er wordt beslist dat Indra en Tim het voorzitterschap van de jeugdraad samen
zullen overnemen.

Volgende vergadering:
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