
Verslag Algemene Vergadering Jeugdraad 
Vrijdag 29 maart 2013 

 
Aanwezigen: Milan Holvoet (chirojongens), Angelique Coysman en Lore Staelens 
(pluswerking), William Dewitte (Jeugdhuis Krak), Philippe Demuynck, Lies Depraetere, Mien 
Christiaens, Fien Deconinck (Raad van Bestuur), Koen Byls (waarnemer CD&V), Marleen 
Declercq (waarnemer sp.a) Tom Beunens (schepen), Lucas Lambrecht (stagiair J&C), 
Nancy Vandenbrouck (Dienst Jeugd & Cultuur). 
 
Verontschuldigingen: Chiromeisjes, Robbe Libbrecht, Felix Ysenbaert   
 
1. Welkom 

Kennismakingsronde… 
 
2. Nieuws CBS & dienst J&C 

Gemeenteraad: de opmerking uit het advies op het huishoudelijk reglement werd 
aanvaard. “Minstens” 1 vertegenwoordiger werd toegevoegd. Het antwoord op het 
advies mag spoedig verwacht worden. 

 
Schepencollege:  
-Speelstraten: in de Info van mei wordt een oproep gelanceerd welke straten 
aanspraak willen maken als speelstraat. Momenteel wordt uitgezocht hoe andere 
gemeenten te werk gaan, wat wettelijk mag, waar doodlopende straten zijn,… 
- budgetbespreking: bouw- en renovatiesteun: 2 aanvragen Chiromeisjes en –jongens. 
Volgens de schepen is er geen budget meer, Koen Byls kreeg eind 2012 andere 
informatie. Tom zoekt dit verder uit. 
- prestaties animatoren: bedragen werden verhoogd 
 
In de marge herhaalt JH Krak nogmaals het probleem met de deuren.  
Pluswerking laat weten dat er een inbraak geweest is. Ze zijn niet tot in hun lokaal 
geraakt. De politie kwam ter plaatse.  
 
- Sport- en dienst Jeugd & Cultuur hebben een geslaagde buitenspeeldag achter de 
deur. 388 gadgets werden verdeeld na afloop! Alles is fantastisch verlopen. Met het 
koude weer werd een chocobar geopend. In Krak waren veel studenten, geen 
problemen! 
- De paasvakantie gaat dinsdag van start: elke dag een grabbelpasactiviteit, kinderclub 
in Kerkhove.  
- Atmosphere vindt dit jaar jammer genoeg niet plaats! M.a.w. er is nog een budget 
voor jongerencultuur beschikbaar. Dienst J&C en de schepen stellen voor om een 
financiële ondersteuning te bieden aan de 50d. 210 euro voor licht & geluid. 
 

3. Verantwoordingsnota 2012 
Nancy probeert de nota kort toe te lichten… 
- geen middelen voor de braderie, wel voor buitenspeeldag 
- er werd geen vorming voor het jeugdwerk georganiseerd, enkel voor de 
speelpleinanimatoren 
- budget bouwfonds: onzekerheid voor 2013 (zie info CBS) 
- dankmoment: pasta of pizza voor volgende editie 
- er werd een jeugdwijzer uitgegeven (alle info over het particuliere en gemeentelijke 
jeugdwerk, mooie promo) 
- Vip (tienerwerking) vond niet meer plaats 
- er werd flink ingezet op monitorenwerking 
- de leerlingenraden werden niet meer betrokken bij atmosphere – de contactpersonen 
moeten opgevraagd worden! Er kan een betere samenwerking ontstaan. 



- samenwerking sociaal huis: Tom laat weten dat er een rondetafel georganiseerd 
wordt op 8 april i.v.m. kinderarmoede. In Avelgem zou 1 wijk (Assegem, Pietersveld) 
onder de grens zitten. Er wordt een subsidiedossier ingediend. 
- magazine voor tieners werd niet uitgegeven (na advies van de jeugdraad) 
- budget skateruimte: jammer genoeg werd geen offerte gekregen en werd het budget 
gebruikt voor speeltoestellen – vraag naar multisportkooi blijft! Liefst in de buurt van 
spikkerelle. 
- evenementenweide: extra speeltoestellen, zitbanken en vuilbakken werden geplaatst 
- fietsparcours: container verplaatsen naar achter op vraag van de jongeren 
- speelstraten: Lucas start de voorbereidingen in het kader van zijn stage. 
-brandveiligheid: brandwerende doeken van 2012 kunnen gebruikt worden, de 
brandblusapparaten worden terugbetaald in 2013 
Verenigingen vragen of er icoontjes in de buurt van een brandblusapparaat moeten 
hangen? Vorming in het najaar: geen brandpreventie maar EHBO op maat van het 
jeugdwerk. Milan polst bij zijn lesgever.  
- jongerenabonnement: jeugdraad apprecieert dat er ook andere zaken naast comedy 
in het abonnement opgenomen worden 
- theaterstage werd vervangen door een circusstage, in 2013 misschien dansstage?  

 
Jeugdraad zorgt voor advies, rekening houdend met de opmerkingen. 
 
PAUZE… iedereen gaat op zoek naar paaseieren… 
 
4. Huishoudelijk reglement jeugdraad 

Ok, zie CBS  
 
5. DB leden 
Eind dit werkjaar stoppen Lies, Philippe en Robbe. Mien en Fien doen een warme oproep om 
de raad te versterken! Een promostunt in de scholen? 

 
6. Varia en activiteitenkalender 
 

 19/04 50 dagen College en Atheneum in JH Krak  
 19/04 vormingsavond omgaan met storend gedrag in de groep: uitnodiging 

volgt!  
Krak vraagt naar een vorming “omgaan met agressief gedrag” (kan ook handig zijn 
voor fuiven, evenementen) 

 20/04 backdoor rock in jeugdhuis Krak  
 

 
Pluswerking maakt zich zorgen omtrent de sloten van het gebouw: onveilig, veel 
vandalisme. 
Het basketbalterreintje achter het OC van Outrijve ligt er triestig bij. Bestemming?  
 

 
 
 

Datum nieuwe AV: 25/05/2013 om 10u30 bij de pluswerking 


