
Verslag Algemene Vergadering Jeugdraad 

zaterdag 11 april 2014 

 

Aanwezigen: Glenn Verschuere en  Laurens Dewaele (pluswerking), Milo Ghistelinck (Chirojongens), 

Sarah Deflo en Charlotte Catteeuw (Chiromeisjes), Vadim Lapère en Pieter Deweer (Jeugdhuis Krak), 

Elke Platteau en Lien Tiberghien (animatoren speelpleinwerking), Lies Depraetere, Fien Deconinck 

(Raad van Bestuur), Koen Byls (waarnemer CD&V), Kris Van Seymortier (NVA-fractie), Tom Beunens 

(schepen), Nancy Vandenbrouck (Dienst Jeugd & Cultuur) 

Verontschuldigingen: Bram Van den Bunder, Lucas Lambrecht, Isabelle Vervisch (raad van bestuur), 

Tine Duhamel 

 

1. Welkom 

 

2. Nieuws uit het Schepencollege 

 

-Inrichting OC Outrijve: na advies werd het bedrag verhoogd tot 200.000 euro. Op 23 april om 

20u00 vindt het eerste overleg plaats. Daaruit zal een werkgroep gevormd worden. De 

verschillende opties blijven nog: sportpiste, jeugdsite of combinatie: jeugd, sport, cultuur. 

 - OC Kerkhove: voor de kinderclub, oc gebruikers en buurtbewoners wordt het speelplein 

opgefrist. Bedoeling is om een zand-waterspeeltuin te bouwen. Wel een strenge reglementering 

omtrent wateraanvoer (drinkbaar water!). Er kwamen al verschillende firma’s langs. De 

ontwerpen worden na de werken door de technische dienst teruggenomen. Planning: niet 

haalbaar tegen zomer 2014! De trekkershutten uit Bossuit verplaatsen blijft een optie. 

- JH Krak is gestart met een nieuw, artistiek project: Spacemakers: experimenteren met licht, 

beeld en geluid. De voorstelling van het project in de kerk van Bossuit is vlot verlopen.  

-Eind maart werd het reglement investeringstoelage jeugdinfrastructuur goedgekeurd (oude 

bouw en renovatiefonds). Nieuw is dat energiebesparende maatregelen en maatregelen die de 

toegankelijkheid bevorderen in aanmerking komen voor 75 %. Tot 1 juli kunnen er nog 

aanvragen ingediend worden. Van volgend jaar is de deadline opnieuw 1 januari! 

 

Nieuws dienst Jeugd & Cultuur  

-Presentatieavond: voorstelling cultuuraanbod 14-15 op 6 juni. 

-Lokaal kabaal: wedstrijd voor beginnende muziekbands: 31/10. Momenteel zijn 

onderhandelingen aan de gang om de The Hickey Underworld te strikken voor die avond. 

-We hebben een succesvolle buitenspeeldag achter de rug. Ongeveer 600 kinderen namen deel. 

-de krokusvakantie en 1e week paasvakantie zijn goed verlopen. Het zomerprogramma krijgt 

stilaan vorm. We starten een regionale tienerwerking met Harelbeke, Waregem, Kortrijk, 

Zwevegem en Deerlijk. 

 

3. BBQ jeugdraad zaterdag 26/4 

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

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

zorgt voor apéro, pasta, aardappelen, groentjes en drankjes. Iedereen brengt zelf zijn vlees 

mee. Alle verenigingen zorgen voor de animatie (cfr nacht van de Jeugd).  

Apéro: speelpleinwerking (kennismakingsspel) 

BBQ: massa quiz Chirojongens 

Dessert: Chiromeisjes (alle kosten die gemaakt worden, kunnen via de jeugdraad 

teruggevorderd worden). 

Afsluiter: JH Krak 

Pluswerking: spel – alle namen van de aanwezigen worden doorgegeven. 

Drankjes ’s avonds zijn betalend.  

 

4. Verantwoordingsnota 2013 

Nancy overloopt de nota uitgebreid, dit is meteen het laatste verslag uit het jeugdbeleidsplan 

2011-2013. Er worden geen opmerkingen gemaakt. Nancy bezorgt de voorzitter de datum voor 

het indienen van het advies.  

 



 

 

5. Varia  

 

- Aan de raad van bestuur werd gevraagd om dringend een begroting 2014 op te maken.  

Aan alle adviesraden werd bovendien een overzicht gevraagd van de zicht- en spaarrekening.  

 

- Achterhoek Waarmaarde: op 14 juni vanaf 16u wordt het speelpleintje officieel geopend. 

Jeugdraad zal een uitnodiging ontvangen, net als Waarmaarde Leeft en alle inwoners van 

Waarmaarde.  

- Pluswerking Avelgem: Glenn en Laurens kondigen aan dat het heel slecht gesteld is met de 

bezetting van de vereniging: 8 leden + 2 leiding. Wellicht zullen ze eind dit werkjaar de deuren 

sluiten. De jeugdraad betreurt dit uiteraard. In mei willen ze op een mooie manier afsluiten met 

een kamp. 

- De chirofuif was een succes: 125 kinderen, 554 jongeren 

- Techniekclubs: Het CBS besliste op 17 februari om in te gaan 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. 

- Uitpas: vanaf 1 september 2015 wil Avelgem instappen. Kristl volgt de overlegvergaderingen. 

- 50/100 dagen: spijtig genoeg vieren het Atheneum en het College dit jaar niet samen. 

Vervelend en belastend voor het jeugdhuis.  Kan de jeugdraad de schooldirectie overtuigen om 

dit volgend jaar wel samen te organiseren, idem voor het einde van de examens. 

 

Aanvraag aanpassingswerken aan het lokaal van Chirojongens: vervangen van de stalen 

buitendeuren. Totaal: 8.457,52 euro. Jeugdraad maakt advies op. 

 

Het Jeugdhuis laat weten dat er een nieuwe site is: Krak.be 

 

Activiteitenkalender 

 

50 dagen  Vrijdag 25 april  

Blackoutparty en 

beachvolleybaltornooi 

Vrijdag 20 juni  Jeugdhuis Krak 

Sportdienst en dienst J&C 

Backdoor buzze Zaterdag 21 juni  Jeugdhuis Krak 

20 jarig bestaan gemeentelijke 

speelpleinwerking: Reünie met 

alle animatoren 

Vrijdag 11 juli  OC Outrijve 

   

 

 

 

 

 

Nieuwe datum AV: 20 september om 10u bij Chirojongens. 


