
Verslag Algemene Vergadering Jeugdraad 
zaterdag 25 mei 2013 

 
Aanwezigen: Bram Van den Bunder en Lucas Lambrecht (Chirojongens), Nele Decoster en Krista 
Beyaert (Chiromeisjes), Glenn en Toon Moerman (pluswerking), William Dewitte en Pieter Deweer 
(Jeugdhuis Krak), Philippe Demuynck, Lies Depraetere, Fien Deconinck (Raad van Bestuur), Koen Byls 
(waarnemer CD&V), Tom Beunens (schepen), Nancy Vandenbrouck (Dienst Jeugd & Cultuur). 
 

Verontschuldigingen: Mien Christiaens en Robbe Libbrecht, Felix Ysenbaert en Milan Holvoet 
(chirojongens) 
 
1. Welkom 

Welkom op de apérovergadering bij de Plus. 
 

2. Nieuwe leden DB 
Er werden enkele mensen aangesproken, helaas zonder positief gevolg. Voorstel om ter plaatse 
te gaan tijdens een LK is voor de chiro het beste plan. Pluswerking heeft geen kandidaten. 
Jeugdhuis Krak stelt voor om een engagement op papier te ontvangen en dat de jeugdraad een 
presentatie maakt over het inhoudelijke. Lies heeft beslist om nog 1 jaar verder lid te blijven.  
 

3. Evaluatie vormingsavond 19/04 
Het feit dat de opkomst een grote mix was van jonge en ervaren mensen, bleek vooral het 
voordeel voor de speelpleinanimatoren. Chiromeisjes hadden meer antwoorden en voorbeelden 
verwacht. De cursus was gelijkaardig met de IK. Chirojongens vonden het leuk, nieuwe spelletjes 
leren kennen maar weinig vormend. Pluswerking was niet aanwezig (beurt). Jeugdhuis Krak wil 
graag een vorming rond omgaan met agressief gedrag. Nancy heeft al enkele voorbeelden 
gevonden (buiten het jeugdwerk) maar nog geen concreet voorstel. De vraag naar een EHBO-
cursus op maat van het jeugdwerk wordt gevraagd voor oktober/november. Vrijdagavond vanaf 
20u30. 

 
4. Nieuws dienst Jeugd & Cultuur en CBS 

J&C: 
 Voorbereidingen presentatiedag 31/5: allen welkom! 
 Vakantiewijzer voor de zomervakantie wordt vrijdag 31 mei verdeeld.  
 Voor het eerst wordt gewerkt met vakantiejobs (halftijds) deze zomer: logistieke 

ondersteuning voor de speelpleinwerking. Stel je kandidaat via de website.  
 We hebben te kampen met een groot moni-tekort!! Indien je nog jongeren vanaf 16 jaar 

kent…  
 Lokaal Kabaal: wedstrijd voor lokale bands. Demo tegen 31/05 bezorgen, finale in Krak 

op 27/07 (backdoor summer). De winnaar mag in het voorprogramma spelen van het 
jongerenabonnement (1 muziek, 3 comedy). Reglement via facebook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CBS: 

 Betoelaging van 210 euro in het kader van de 50d in Jeugdhuis Krak. 
 Speelstraten: 1 aanvraag binnen vanuit de Toekomststraat. Testcase, achteraf evalueren 

en beslissen om te hernemen of niet. Voorwaarden en info via jeugd@avelgem.be 
 Verantwoordingsnota 2012: antwoord op advies van de jeugdraad werd bezorgd.  
 Decibelmeter: 3 aankopen: 1 voor theaterzaal, 1 voor polyvalente zaal, 1 voor 

uitleendienst. Er zal een handleiding bijzitten, eenvoudig systeem door iedereen te 
hanteren.  

 Op vraag van de federatie voor gehandicapten die wekelijks Spikkerelle gebruikt, zal er 
permanent een rolwagen ter beschikking zijn in het gebouw. Met de verhuis van het 
rusthuis komen misschien nog praktische zaken vrij. Personeel van Spikkerelle gaat zien 
of er iets bruikbaars bijzit. 

 The Licious: nieuwe erkenning werd niet goedgekeurd. 
 Kinderarmoede: er werd een dossier ingediend voor subsidiëring (50.000 euro). Indien 

het niet gehaald wordt, wordt een project ingediend bij de provincie (slechts 5.000 euro). 
 Gavka: nieuwe gasconvectoren plaatsen 
 Bouw- en renovatiesteun: goedkeuring laatste aanvraag van Chiromeisjes en –jongens 

voor 20.000 euro. Voortbestaan van de (vorm van) subsidiëring staat ter discussie. 
 In het kader van de meerjarenplanning zal de schepen bij elke verenging langsgaan om 

te horen wat de noden en verwachtingen zijn voor de komende beleidsperiode (6 jaar). 
Er zijn voornamelijk problemen/vragen omtrent huisvesting: pluswerking wat bij afbraak 
lokaal? Jeugdhuis Krak problemen met de deuren, vraag naar luifel, …. Chiro vraag naar 
blijvende ondersteuning. Jeugdraad vraagt hoe zij betrokken zullen worden bij de 
opmaak van het meerjarenplan. Tom belooft om voortdurend terug te koppelen met de 
jeugdraad. Een gesprek met de raad van bestuur zal plaatsvinden. Opgelet, het plan is 
niet specifiek voor jeugd maar voor de hele vrijetijdssector! 

 
Afspraken overleg meerjarenplanning: 15/6 chirojongens, 21/6 pluswerking, 6/7 JH 
Krak 
Chiromeisjes en raad van bestuur Jeugdraad geven nog een datum door aan 
tom.beunens@avelgem.be. Timing: eind mei tot begin juli, kan ook op zaterdag of 
zondagvoormiddag! 
 
  

5. Brandveiligheid 
Factuur JH Krak en pluswerking is reeds binnen. Nancy wacht op de facturatie van chiro; 
voorzien voor juni. Daarna wordt alles gebundeld voor een terugbetaling. Nancy benadrukt dat 
het gemeentebestuur éénmalig tussenkwam via subsidiëring i.h.k.v. prioriteit brandveiligheid. 
Schepen wil nog icoontjes bezorgen aan Krak en pluswerking. 
 

6. Varia en activiteitenkalender 
 Asbak aan jeugdhuis Krak: kleine asbak aan de muur wordt te weinig gebruikt. Peuken liggen 

tussen de voegen van het terras. 
 Fietsrek aan Spikkerelle 
 Terras(tegels) werden aangepakt. 

 
Ter info: 

 Wereldkamp 8-13 juli Hoge Rielen Lichtaart tentenkamp Noord-zuidthema  16 > 25 jaar – 
organisatie Broederlijk Delen 

 Beachvolleybal op evenemententerrein: 21/06 van 14u tot 19u – aanvulling op blackoutparty 
 
 
Nieuwe datum AV volgt! 


