
Verslag Algemene Vergadering Jeugdraad 

zaterdag 20 september 2014 

 

Aanwezigen: Martijn Steenhaut, Jens Tack en Milan Holvoet (Chirojongens), Charlotte Develtere en 

Justine Vandekerckhove (Chiromeisjes), Vadim Lapère (Jeugdhuis Krak), Sarah Anrijs, Marlou 

Mespreuve, Lies Depraetere, Bram Van den Bunder en Lucas Lambrecht (Raad van Bestuur), Koen 

Byls (waarnemer CD&V), Tom Beunens (schepen), Nancy Vandenbrouck (Dienst Jeugd & Cultuur) 

Verontschuldigingen: Fien Deconinck (raad van bestuur)  

 

1. Welkom 

Door Lucas Lambrecht 

 

2. Voorstelling nieuwe leden ‘raad van bestuur’  

Marlou Mespreuve en Sarah Anrijs 

3. Stemmen nieuwe functies raad van bestuur 

Voorzitter: Lucas 

Ondervoorzitter: Sarah  

Adviezen: Marlou 

Secretaris: Sarah 

Penningmeester: Bram 

Drank en eten: Fiene 

Timemanagement: Lies 

 

Goedgekeurd door de jeugdraad 

 

4. Nieuws uit het Schepencollege 

 Uitvoering van het speelplein in Kerkhove nog niet uitgevoerd: zie nieuws CBS. Er komt 

een speelplein en een trekkershut. 

 De reservemiddelen van de adviesorganen zullen afgeroomd worden. Nu zijn er zeer 

grote verschillen tussen de verschillende organen van 4000 euro tot 24.000 euro 

reserves. Dit komt omdat elk orgaan tot nog toe elk jaar 1500 euro kreeg. Vanaf nu zal 

elk orgaan 500 euro sowieso krijgen en mits verantwoording tot 1000 euro kunnen 

bijkrijgen. Dit geldt voor de milieuraad, cultuurraad, sportraad, jeugdraad.. Maar niet 

voor het GRIS en seniorenraad wegens andere werking. Elk jaar zal het reserve van een 

orgaan worden afgeroomd op 1500 euro. Dit treedt in werking vanaf 31/12/2014. In 

januari 2015 moet de afrekening van het oude jaar + de begroting van het nieuwe jaar 

kenbaar worden gemaakt aan het CBS. Bram zorgt hiervoor. 

Deze maatregel wordt genomen om de transparantie van de organen te verhogen, maar 

maakt ook deel uit van een besparingsplan. Het geld dat moet worden teruggestort zal 

wel gebruikt worden voor de doelgroep van het adviesorgaan in kwestie. Hierover is een 

brief verstuurd naar alle voorzitters (zal dus bij Fiene zijn aangekomen) 

o Nuancering: winst die werd gerealiseerd met Atmosphere mag de Jeugd 

 BBQ’s evenementenweide: dit project zit nog steeds in een beginfase. In het voorjaar zal 

een werkgroep samenkomen om de inkleding van de weide verder te bekijken. Pas dan 

zal het budget bekend zijn en zal definitief beslist worden of de BBQ’s er al dan niet 

komen. 

 

5. Nieuws dienst Jeugd & Cultuur 

 

 

 Er is een nieuwe overeenkomst voor de inspecties van de speelpleinen. De firma 

Speelokee is failliet.  

 Geslaagde zomerwerking: meer cijfers op de bedankingsreceptie. Gemiddeld 111 

kinderen per dag. 

 Vorming ‘omgaan met agressie’ op 17/10/14 (Dag van de Jeugdbeweging) van 19u30 tot 

22u30 in spikkerelle. Geert Taghon, Coördinator de Patio en docent van IPSOC zal de 

sessie geven. Alle vragen en cases vooraf doorsturen naar jeugd@avelgem.be 

mailto:jeugd@avelgem.be


Chirojongens zal helaas niet aanwezig zijn omdat ze op leidersweekend zijn.  

 Acties DJB:  

o Het ontbijt voor de dag van de jeugdbeweging zal ’s morgens in Krak 

plaatsvinden. Wie helpt van de raad: Lucas, Bram, Lies, Marlou eventueel 

 Nancy vraagt een paar animatoren die schoollopen in het Atheneum of zij 

de inschrijvingen en promo voor het ontbijt ‘dag van de jeugdbeweging’ 

willen organiseren. Ondertussen hebben Seble en Jesper toegezegd. 

 Lucas informeert bij de aspileiding (Gilles, Steenhaut, Flootie, Valerie) of 

er aspies bereid zijn dit te doen 

 

o ’s avonds organiseren we een klein feestje in Krak: Nacht van de 

Jeugdbeweging: Aan de deelnemers van de vorming zullen bonnetjes gegeven 

worden om iets te drinken in Krak. Er wordt nog een concept bedacht 

 Subsidies moeten voor eind september binnen zijn. Half oktober moet de 

ontwerpverdeling klaar zijn, raad van bestuur komt dan samen. Uitbetaling voorzien voor 

eind 2014. Marlou schrijft hier een advies over (Nancy stuurt voorbeeld door en 

subsidiereglement) 

 Speelstraten (heestertstraat, assegem, toekomststraat) waren een succes. Dit project 

werd positief geëvalueerd. De gemeente hoopt dat de peters en meters ook dit jaar een 

speelstraat zullen organiseren. Misschien kan de DB dan eens een kijkje gaan nemen. 

Ook in Kerkhove zou de Krevelstraat in aanmerking komen, Marlou informeert eens naar 

geïnteresseerden. Op de vraag of het materiaal van het speelplein kon worden gebuikt, 

kon helaas niet worden ingegaan. Reden: ook in de zomer + probleem bij schade of 

ongevallen 

 Uit-magazine verdwijnt dit wordt vervangen door een Uit-kalender, deze zal 5x per jaar 

in de bus belanden.  

 Tijdens de Speelpleinwerking in Kerkhove is een diefstal gepleegd. Portefeuilles en gsm’s 

monitoren zijn gestolen. Alle monitoren zijn ondervraagd. Dit probleem zou worden 

aangepakt door een slot op de deur van de berging te steken. 

 

 

 

6. Advies convenant Jeugdhuis Krak 

Dit advies werd uitzonderlijk enkel goedgekeurd door het DB in de veronderstelling dat de AV 

hiermee akkoord zou gaan. Er kon geen AV worden samengeroepen omdat dit in de grote 

vakantie was.  

 

7. Te schrijven adviezen 

 Advies over nieuwe functies in het DB 

 Zo snel mogelijk 

 Advies over het mogen behouden van de winst van Atmosphere die op de algemene 

rekening staat van de Jeugdraad, zodat dit niet moet worden afgegeven aan de 

gemeente door de nieuwe financiëringsmaatregel. 

 Zodra Lies heeft doorgegeven hoeveel de winst effectief is. 

 Advies ontwerpverdeling subsidies 

 Tegen eind oktober, eind september komen de subsidieaanvragen binnen 

van de jeugdverenigingen. 

8. Varia  

 Bouwaanvraag Chirojongens: Op 29 december 2013 diende chirojongens een aanvraag 

in voor het plaatsen van stalen buitendeuren. Er werd reeds een voorschot betaald. De 

factuur werd nog niet volledig betaald omdat er een probleem is met de sluiting. 

Jeugdraad formuleerde een positief advies (weliswaar op het oude 

bouw&renovatiefonds). De uitbetaling volgt na indiening van de factuur. Eventueel zal 

het budget doorgeschoven worden naar 2015.  

 Jeugdtoneel zal plaatsvinden op 25/01/2015. De chiro heeft geen voorkeur voor 

workshop of toneel. Indien het een toneel zal worden, zullen rakkers en kwiks  (5e-6e 



leerjaar) misschien niet van de partij zijn, maar dit is niet echt een probleem. Iedereen 

van DB zoekt eens voor een voorstel 

 Volgende vorming: EHBO op vraag van Chiro 

 Bij de opbouw van Club Soda viel het op dat er w at hangjongeren zijn op de bankjes van 

het terras boven Krak. Op zich is dit niet echt een probleem, maar ze laten afval achter 

en doen aan drugsgebruik. 

 Het DB gaat op daguitstap in oktober/november: Lies maakt een doodle 

 

 

 

 

 

Activiteitenkalender 

 

Eind september: deadline subsidieaanvragen 

17 oktober: Dag van de Jeugdbeweging: ontbijt + feestje in Krak 

     Vorming: Omgaan met agressie om 19u30 in Spikkerelle 

18 oktober: vergadering DB om 10u in Spikkerelle 

31 oktober: Lokaal Kabaal in Krak 

November: Daguitstap DB 

8 november: AV om 10u in Krak 

December: Triplokaal in Gent 

25 januari: Jeugdtoneel 

Eind april: BBQ voor jeugdverenigingen op de evenementenweide 

 

 

 

 

 

Nieuwe datum AV: 8 november om 10u in Jeugdhuis Krak. 


