
Verslag AV 4 april 

Aanwezigen:  Milan, Jens, (Chiro Jongens), Nancy, Bo (Jeugddienst) Tom (Schepen van Jeugd), Margot 

(Chiro Meisjes), Vincent (Krak), Lucas, Marlou, Sarah (RvB), Koen Byls (gemeenteraad) 

Verontschuldigingen: Bram Van den Bunder, Elke Platteau, Lien Tiberghien, Elisa David, Lies Depraetere 

en Fien Deconinck 

1. Goedkeuren vorig verslag 
Goedgekeurd 

2. Opvolgen adviezen 
 

- Site Kerkhove: positief 

- Uitleendienst: positief 

- Winst Atmosphere: moet nog beantwoord worden 

- Projecttoelage Chiro: positief, in het vervolg wel op tijd indienen. Normaal 1 maand voor 

activiteit.  

o Verslag groepsfeest nog door te sturen naar dienst J&C 

3. Nieuws CBS en dienst J&C 
Nieuws CBS 

- Stand van zaken evenemententerrein:  

o 3 zitbanken besteld, samen met die van Achterhoek in Waarmaarde, zullen met de 

rug naar Krak geplaatst worden 

o Bloemenweide komt op de zijkant 

o Zitplaats in beton aan kant Kerk + kant Vermandereplein, waar ook publieke BBQ 

komt 

o Deadline: net voor verlof, maar wellicht pas in september 

- OC Kerkhove 

o Draad is verzet, met poortje erin 

o Beton voor trekkershut is gegoten, wordt geplaatst 1e week na paasvakantie (in de 

paasvakantie is het kinderclub) 

o Gras: zaaien of matten > want grote vakantie zijn er ook weer activiteiten 

o Boot en 2 grondtrampolines door firma BOER, worden weldra geplaatst 

o Opening: eind juni, strakke timing (in paasvakantie wordt de site gebruikt zonder 

het speelplein) 

- Achterhoek:  

o bank wordt geleverd > speelplein is af dan. 

- In 2016: volgende project, moet nog bepaald worden 

- Multisportkooi 



o Geschikte locatie? Station? Grond wordt daar sowieso verhard, zou kosten 

sparen > meer geld voor de sportkooi zelf 

o Eventueel toch rond spikkerelle. Links naast spikkerelle, moeilijk want is 

voorbehouden voor uitbreiding spikkerelle.  

o Andere optie: hoek evenemententerrein, nu wordt er zelden een grote activiteit 

georganiseerd + terrein is drassig om te spelen. De leden van de jeugdraad zijn het 

erover eens dat het zeker een meerwaarde zou kunnen zijn omdat het dicht bij het 

jeugdhuis is, het is centraal gelegen, dicht bij de scholen, de chiro gaat ook vaak 

spelen in de scheldemeersen > jeugdhuis vreest wel voor meer vuiligheid, waar zij 

zullen moeten voor opdraaien. Tom zal het voorleggen in het schepencollege. 

- Outrijve: 

o Wachten op sloopvergunning, ten laatste half mei 

o 15 juni plaatsing containers 

 

- UIT-pas 

o Maandag  6 april discussie in schepencollege 

o Hij komt er, normaal tegen 1 september (zeer strakke timing) 

o Sommige zaken worden opgelegd van de provincie uit, gemeente kan niet alles 

zelf bepalen 

o eID of niet > wat doen andere gemeenten, moet beetje compatibel zijn. Kost 4000-

5000 euro meer, maar wel gemakkelijk want vanaf 12 jaar heb je eID. + binnen 

een paar jaar zal de digitalisering nog verder staan, nu een meerkost, maar op 

termijn zeker een meerwaarde! Het zou jammer zijn te investeren in een systeem 

dat binnen enkele jaren weer verouderd zal zijn. 

o doelgroep: OCMW en ruimere groep die erkend zijn voor overheid. Avelgem wil 

het voor beide groepen doen, zal meer kosten. Moet goed worden ingeschat! 

o terughoudendheid van sport: hebben veel leden, hebben al een eigen systeem met 

OCMW 

o administratief en logistiek: belasting mag niet op vrijwilligers terecht komen. Nu 

lijkt het alleen maar meer werk. Bvb. scannen met smartphone, ipv scanner (zodat 

de scanner niet telkens opgehaald moet worden) 

o mag niet opvallen, anders wordt het een stempel voor de mia’s 

o Nuancering: 20-40-40-principe moet niet voor iedere activiteit worden ingesteld. 

Chiro mag bv. bivak eruit halen. Of krak Club Soda. Zodanig dat de kosten 

inderdaad niet torenhoog oplopen. 

o Nuancering 2: percentage mia’s is waarschijnlijk niet super groot, in het speelplein 

bvb. 10 op 500 gezinnen. 

o In Gent en Aalst loopt het succesvol. Moeilijkheid is bij ons: het is een 

regioproject, 13 gemeenten die overeen moeten komen. 

o Wordt vervolgd… 

o In een eerste fase werken gemeentelijke organisaties met de Uit-pas, pas in een 

latere fase volgt het verenigingsleven. 

 

Nieuws J&C 

- Grabbelpas: 



o Voor eerst met kalender, zonder boekje 

o Minder opkomst dan anders, 2 activiteiten geannuleerd (wegens 1 en 3 

inschrijvingen) > komt het door die kalender i.p.v. boekje, meer alternatieven dan 

vroeger? 

- Stage op Jeugddienst: Bo Slambrouck, 2e jaars student Howest, sociaal werk. Zijn taken 

bestaan voornamelijk uit: 

o Opvolging vakantiewerking  

o speelpleinenbeleid > alle speelpleintjes in kaart brengen, voor nieuwe jonge 

gezinnen + blinde vlekken in kaart brengen (grote bezetting kinderen zonder 

speelplein in de buurt) 

o ook betrokken in heraanleg BMX-terrein 

- BMX:  

o terrein komt achter voetbalterreinen te liggen > wordt opnieuw ingericht na aanleg 

3e voetbalterrein 

o container: ingraven, zodat je een langere aanloop hebt, dan kan je op het dak. 

Oorspronkelijk: ‘hangplaats’, schuilplaats > 3 zijden waren verwijderd om sociale 

controle te vergroten. (staat nu nog op de rechterkant, waar nu het fietsparcours 

komt) 

o het is een project voor volgend jaar (2016) 

4. EHBO-vorming 
- Datum: Verzet naar het najaar: vrijdagavond van 20u-22u, vanaf oktober 

- Milan legt data en onderwerpen vast, noden speelplein, krak en chiro zijn dezelfde 

5. BBQ 
- BBQ wordt eenmalig uitgesteld tot de vrijwilligersbedanking omwille van 2 redenen 

o Geen geschikte datum in mei, ervoor is het te koud, erna zijn het examens 

o Tegen september staan de publieke BBQ’s er, deze kunnen dan uitgeprobeerd 

worden door de jeugdverenigingen 

- Datum: zaterdagavond 19 september! 

- Opmerking: budget dat jeugdraad uitspaart door activiteit in mei te schrappen, wordt 

overgedragen naar de vrijwilligersbedanking, samen met het budget dat de gemeente 

hiervoor voorziet, beschikken we dan over een ruimer budget voor laatstgenoemd 

evenement. 

6. Datum en locatie volgende AV 
- Volgend werkjaar 

- Zaterdag 3 oktober in OC Kerkhove 

7. Varia 
 

- uitstap RvB op zaterdag 11 april, gaan publieke BBQ met koffersysteem in Leuven testen 



- Milan wil wel in RvB komen volgend jaar 

- De lijn: 91 en 85 worden afgeschaft op zondagavond na 19u (rond 19u40), Jens vindt het 

zeer spijtig en zal een klachtenbrief schrijven. Tom bespreekt het in het schepencollege. 

- Backdoor Hiphop op 18 april 

- Maandag 20 april tussen 13u30 en 17u: opkuis Toeze Outrijve en verhuis materiaal 
 

8. Save the date 
 

- Zaterdag 19 september: vrijwilligersbedanking! 

- Zaterdag 3 oktober: volgende AV in OC Kerkhove 


