
Verslag Algemene Vergadering Jeugdraad 

zaterdag 15 februari 2014 

 

Aanwezigen: Martijn Steenhaut, Jens Tack en Milan Holvoet (Chirojongens), Justine Vandekerckhove 

(Chiromeisjes), Vadim Lapère (Jeugdhuis Krak), Elke Platteau, Lien Tiberghien en Tine Duhamel 

(animatoren speelpleinwerking), Bram Van den Bunder, Lucas Lambrecht, Isabelle Vervisch, Lies 

Depraetere, Fien Deconinck (Raad van Bestuur), Koen Byls (waarnemer CD&V), Marleen Declercq 

(waarnemer Sp.a), Nancy Vandenbrouck (Dienst Jeugd & Cultuur), Tom Beunens vanaf 11u00 

Verontschuldigingen: Glenn Verschuere en  Laurens Dewaele (pluswerking) 

 

1. Welkom 

Omdat de schepen niet onmiddellijk aanwezig is, draaien we de agenda om. 

 

2. Evaluatie kindercircus 

Kinderen vonden het leuk. Concept: uitleg/workshop/vuurshow was ok. ± 100 kinderen 

aanwezig: chiro + individuele. Raad van bestuur vond dat het gezelschap niet op en top 

professioneel te werk ging. Waren ook te laat op hun afspraak. Niet al het materiaal was 

bruikbaar. Volgende editie: interactief theater?  

 

3. Datum BBQ jeugdraad 25/04 of 26/4 

De jeugdraad zou een barbecue organiseren voor de oudste afdelingen, leiding/bestuur van de 

verenigingen en animatoren van de speelpleinwerking. Locatie: evenemententerrein. De raad 

zorgt voor hapjes en drankjes. Alle verenigingen zorgen voor de animatie (cfr nacht van de 

Jeugd).  

Apéro: speelpleinwerking (kennismakingsspel) 

BBQ: massa quiz Chirojongens 

Dessert: Chiromeisjes 

Afsluiter: JH Krak 

Pluswerking kan nog aansluiten… 

Geef asap je voorkeurdatum door! Uitnodiging volgt! 

 

4. Varia  

 

Vereniging  Datum  Activiteit  Info 

Landbouwraad 20/02/2014 Interactieve voordracht 20u 

spikkerelle  

Genetisch gemanipuleerde 

voeding: realiteit of fictie?  

Chiro  21/02/2014 Après-ski Indien verkleed: gratis 

jenever 

Spikkerelle  15/02/2014 

21/02/2014 

 

21/03/2014 

Xander De Rycke 

Mira, Gijs Hollebosch & Kris De 

Bruyne  

Daan Hugaert 

Zijn derde show (comedy) 

De onverbiddelijke zoener & 

het meisje in de fleur 

(muziek) 

Een trooster (theater) 

JH Krak  29/03/2014 Backdoor Rock   

Chiro  05/04/2014 Chirofuif met kinderfuif van 

17u-19u 

 

 

Pauze 

Nancy bezorgt Chiromeisjes & jongens een blanco fiscaal attest, in te vullen en te bezorgen aan 

de ouders van de leden voor 1 juni 2014. 

Elke jeugdvereniging krijgt een flyer i.v.m. brandblussers.  

 

5. Nieuws van de dienst Jeugd & Cultuur  

 Speelstraten: vorige zomer werden in 2 straten telkens 2 initiatieven georganiseerd: 

Toekomststraat en Assegem. Nieuwe aanvragen kunnen ingediend worden.  

 Krokusvakantie: geen kinderclub meer in Kerkhove, kleutercarnaval op dinsdag 04/03 in 

spikkerelle, grabbelpas op maandag, woensdag en vrijdag. 



 Paasvakantie: kinderclub en een uitgebreid grabbelpasprogramma 

 Speelruimte: investering 2013 Achterhoek + extra peutertoestel: plaatsing voorzien 

maart – officiële opening juni 2014? Jeugdraad zal uitgenodigd worden.  

Volgende investering: zand en waterspeeltuin voor OC Kerkhove. 

 Bouw- en renovatiefonds: het reglement werd aangepast naar aanleiding van de adviezen 

i.k.v. de meerjarenplanning. Budget 20.000 euro wordt opgesplitst in 10.000 euro voor 

B&R, 10.000 euro voor JH Krak (convenant momenteel in onderhandeling), oplossing voor 

Pluswerking wordt meegenomen in masterplan Outrijve. In het reglement bouw en 

renovatie wordt naast de 50% tussenkomst voor nieuwbouw en aanpassingswerken het 

volgende toegevoegd: 75 % tussenkomst voor investeringen in energiebesparende 

maatregelen, bij het gebruik van ecologisch gelabelde materialen en werken in functie 

van de veiligheid of toegankelijkheid van het lokaal.  

Geen opmerkingen van de raad. Jeugdraad zorgt voor een positief advies. Koen vraagt 

om bij het reglement een lijst met voorwaarden toe te voegen (welke materialen/werken 

komen in aanmerking). 

 Verantwoordingsnota 2013: de opmaak is hiervan bezig, op de jeugdraad van april wordt 

de nota toegelicht en om advies gevraagd. Tegen 1 juni moet de nota ingediend worden 

ter subsidiëring.  

 Speelpleinwerking Avelgem bestaat dit jaar 20 jaar. Voorlopig worden er plannen 

gemaakt om iets speciaals voor de kinderen te voorzien + reünie van de animatoren.  

 Post-it: terugkoppeling van het inspraakproject in alle Avelgemse lagere en middelbare 

scholen. In totaal werden 900 ideeën verzameld. Nancy overloopt de top 10: zwembad, 

speelpleinen, winkels & automaten, skateinfrastructuur, meer groen, film, voetbalgoals, 

speelstraat en veilig verkeer.  

De schepen vraagt of we inzetten op skaten of een multisportkooi. De jeugdraad blijft de 

kooi genegen omdat het laagdrempelig is en ook voor verschillende leeftijden openstaat. 

We kijken wat de mogelijkheden zijn en gaan op zoek naar een goede locatie. 

Milan toont een foto van een amfitheater in Ronse. Nancy nodigt de groendienst uit om 

eens ter plaatse te gaan. 

 Vormingssessie: op vraag van Krak nam Nancy contact met Formaat voor een vorming 

omtrent agressie op evenementen. Vrijdagavond in maart of oktober. Bevestiging volgt. 

EHBO vorming: Milan, Laurens en Tine bezorgen contacten aan Nancy. 

 

6. Nieuws van het Schepencollege 

 Vrijetijdscommunicatie: er zal één en ander wijzigen in de VT-communicatie: meer 

inzetten op sociale media i.p.v. drukwerk. Tegen 1/9/2014 wordt daarmee gestart. 

 Speelplein Achterhoek (zie 5) 

 Speelplein OC Kerkhove (zie 5) 

 Techniekclubs: Het schepencollege beslist op 17/02/14 of ze ingaan op dit project. Op 

woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag kunnen jongeren tussen 12 en 16 jaar onder 

leiding van professionele lesgevers specifieke technische workshops volgen. Het 

gemeentebestuur zoekt hiervoor een samenwerking met de middelbare scholen. 

Jaarlijkse kostprijs: 250 euro. Start 1/9/2014. 

 OC Outrijve: binnenkort worden alle (vaste) gebruikers uitgenodigd voor een bespreking 

i.v.m. de ontwikkeling van het terrein. Blijft het een gemengde site of wordt het een 

jeugdsite? 

 Uitpas: er wordt een pas ontwikkeld waarmee kansengroepen meer kansen krijgen 

zonder daartoe een stempel te krijgen. Avelgem kan mee instappen als pilootregio vanaf 

2015. 

 

7. Terugkoppeling advies meerjarenplanning  

 Het budget voor de site van Outrijve werd van 50.000 euro opgetrokken naar 200.000 euro. 
Met aandacht voor speelpleinwerking en pluswerking. 

 Het budget voor de jeugdraad is opgesplitst in 500 euro en bijkomende 1.000 euro. 
Jeugdraad moet een jaarlijkse afrekening bezorgen.  

 Jeugdverenigingen: de werkingsmiddelen zullen blijvend door het subsidiereglement verdeeld 
worden. 



 Bouw&Renovatie: 10.000 euro via (licht aangepast) reglement. Jeugdhuis Krak krijgt 10.000 
euro via convenant zodat hun professionele kracht behouden kan worden. De huurprijs (400 

euro/maand) werd herzien naar 150 euro/maand. Pluswerking wordt opgenomen in planning 
Outrijve.  

 Conclusie: er wordt ingezet op ruimte voor jeugd! 

 
 

Nieuwe datum AV: 11 april om 20u bij Chiromeisjes. 

 
Lies deelt een pluim uit voor de sterke onderhandelingen binnen de meerjarenplanning! 


