
Verslag AV 7/11/2014 

Aanwezigen: 
Raad van Bestuur: Lucas, Bram, Lies, Fien, Sarah 

Jeugdconsulente: Nancy 

Afgevaardigden partijen: Koen Byls (cd&v), Jan Balquet (N-VA) 

Schepen van jeugd: Tom Beunens 

Krak: Vic, Tor 

Chiro: Justine (meisjes), Gilles, Milan (Jongens) 

Speelpleinwerking: Elke, Elise, Lien 

Goedkeuring vorig verslag 
- Enkele aanpassingen: 

o De afroming van de ‘spaarpotjes’ van de adviesorganen is geen deel van een 

besparingsplan. 

o Als we willen dat er met die afroming van de pot van de jeugdraad effectief iets gebeurt 

voor de jeugd dan zullen we dit moeten verantwoorden in een advies, dit gebeurt niet 

automatisch. 

o De BBQ op de evenementenweide komt er sowieso: ergens volgend jaar 

- Rest van het verslag: goedgekeurd 

Evaluatie vorming: 
- Oefeningen: meer afbakenen, te weining concreet 

- De problematiek was wel duidelijk gesitueerd en herkenbaar 

- De vorming duurde te lang (3u) 

- Volgende vorming: EHBO 

o Milan en Nancy kijken beide of ze een instructeur kunnen vinden 

o Via het Rode Kruis is geen optie: nadruk te sterk op reanimatie (niet praktisch voor het 

jeugdwerk) 

o Timing: maart/april 2015: een vrijdagavond 8u-10u 

Dag van de jeugdbeweging: 
- Ontbijt was een succes: 77 inschrijvingen, alles is vlot verlopen! 

- Nacht van de jeugdbeweging 



o Voor herhaling vatbaar (ook zeker volgens Krak) 

o DJ-contest was een succes: nog meer promoten + duidelijke prijs afspreken voor de 

winnaars 

o Afrekening: Marlou? 

Jeugdtoneel 
- 2 opties: toneel of eerder iets actief? De voorkeur gaat dit jaar naar iets actief 

- Eventueel gaan we opsplitsen: dit jaar 6-10, volgend jaar 9-12 

- Enkele ideeën 

o Springkastelen: veel geld, te weinig budget voor 

o Volksspelen: leuk, maar te weinig begeleiding beschikbaar (examens hoger, aspies zijn al 

ingeschakeld als vervangleiding in de chiro..) 

o Dienst Avontuurlijke Activiteiten: sjorren, deathride: nog eens bekijken 

o Fuif: op zich kan je dat even goed zelf, probleem is dat we te weinig begeleiding ter 

beschikking hebben, dus toch een optie op een georganiseerde kinderfuif te laten 

komen: Flitsfluofuif is een optie (tis eens iets anders) 

- Niet te lang meer wachten om iets vast te leggen! 

- Volgend jaar: toneel: theaterzaal ligt al vast: 24 januari 2016 

Subsidies 
- Alle dossiers waren tijdig binnen: goed zo! 

- Raad van Bestuur is samengekomen om een ontwerpverdeling te maken, daarbij hebben zij 

enkele kleine zaken gewijzigd die door de verenigingen verkeerd waren ingegeven. 

o Chiromeisjes en –jongens: ok, geen veranderingen 

o Krak: 

 Spacemakers kan geen subsidies aanvragen bij de jeugdraad want krijgt reeds 

andere subsidies van de gemeente 

 Stuurgroep: enkele mensen op de lijst zijn geen lid van Krak. Dit betekent dat ze 

niet verzekerd zijn. Krak heeft voor hen dus geen kost moeten maken en kan 

bijgevolg geen aanspraak maken op subsidies voor deze mensen. Er zijn 3 

oplossingen voor dit probleem: 

 Krak schrijft een advies over waarom stuurgroep mensen ‘automatisch’ 

lid zijn van Krak 

 Krak vraagt aan zijn verzekeringsmaatschappij voor hoeveel mensen ze 

verzekerd zijn, dan tellen alle leden + mensen stuurgroep mee, indien 

het aantal voldoende hoog is 

 Krak betaald het lidmaatschap uit eigen kas voor de mensen van de 

stuurgroep (Chiro doet dat ook zo voor zijn leidingsmensen) 

 Feeste met accordeon: kan geen recht hebben op subsidies: kreeg er reeds van 

cultuur 



 Dit jaar werden 4 i.p.v. 5 kleine optredens ingegeven. TIP: het hoeft niet per se 

een Backdoor te zijn. Andere optredens vallen ook onder deze regel (bv. Club 

Soda Launchparty was met optreden) > onthouden voor volgend jaar, levert 

meer punten op 

- Cijfers: Chiromeisjes: 8433,07 euro; Chirojongens: 6737 euro; Jeugdhuis Krak: 4829,93 euro 

- Dit wordt in een advies gegoten (Marlou) 

Nieuws CBS: 
- 26 november: wordt er een overleg georganiseerd over de ontwikkeling van de site OC 

Kerkhove: speelpleinwerking 

o Buurtbewoners, speelpleinwerking en jeugdraad kregen een uitnodiging in de bus 

o Bouwvergunning is OK 

o Er zullen snoei- en rooiwerken plaatsvinden, zodanig dat het terrein 25 𝑚2 zal uitbreiden 

o Er zullen 1 polyvalent toestel en meerdere kleine speeltuigen worden geplaast 

o Tot slot zal er ook een klein toegangspoortje komen voor de buurtbewoners naar de 

speeltuin, zodanig dat dit niet enkel voor de werking wordt gebruikt. 

- 2 december: er zal duidelijkheid komen of de 5000 euro van de Koning Boudewijnstichting wordt 

toegekend aan de evenementenweide of niet. Voorwaarde hiervoor is dat het gebruik van de 

weide wordt opengetrokken naar mensen die op een appartement wonen. Wellicht zal deze 

procedure niet tegen de zomer zijn afgerond (te snel). 

- 22 oktober: overleg buurt Outrijve heeft plaatsgevonden 

o Er waren 20 mensen aanwezig, ze hadden veel opmerkingen over de buurt, minder over 

de site zelf 

o Het verslag zal verspreid worden 

o Er zullen 2 à 3 afgevaardigden worden aangesteld, zodat de buurt algemeen meer 

vertegenwoordigd is. 

o Het alternatief van de containers om de gebouwen voorlopig te vervangen is zeer duur 

(1000’den euro’s). Daarom wordt het OC voorlopig nog niet afgebroken, de gemeente 

zoekt verder naar andere oplossingen. 

o De ondergrond van het oude gebouw is wel OK, een sanering zal plaatsvinden, verder 

krijgt het plan van het nieuwe gebouw ook verder vorm (hiervoor is 50 000 euro 

uitgetrokken) 

o Wordt vervolgd… 

- Schrijven Vlaamse Overheid: elke gemeente/stad kreeg reeds een brief in de bus over de 

nakende besparingen van 10% op jeugd en 5% op cultuur en sport. Voorlopig bestaat hier echter 

nog geen decreet over en is dit dus nog niet officieel. Voor Avelgem zou dit concreet betekenen 

dat jeugd het met 3000 euro minder moet doen. 

o De gemeente streeft er echter naar om dit zo weinig mogelijk voelbaar te maken in het 

jeugdwerk, ze wil vooral intern proberen te besparen door zaken te schrappen en verder 

te digitaliseren. Het doel is om de 20. 000 euro die voor de subsidies en 20 000 euro die 

voor ruimte beschikbaar zijn te behouden. 



- Er komt gratis wifi in alle administratieve gebouwen van Avelgem (applaus!) 

o Concreet komt dit neer op 58 antennes 

o Doel: gratis publiek netwerk, een login zal enkel ter beschikking staan van gasten die hen 

zo toegang geeft tot het snelle internet (bv. artiesten spikkerelle…) 

- Bevoegdsheidswilles 

o Tom Beunes blijft schepen van Jeugd 

o Vanaf 1 januari 2015 verhuist de dienst toerisme van Bossuyt naar Spikkerelle 

- De vrije tijdsdiensten krijgen lockers van het OCMW 

- Een AED-toestel zal binnen 2 weken geplaatst worden beneden aan de laden- en lossenpoort van 

spikkerelle (buiten), dit is een hulptoestel om mensen die een hartstilstand krijgen te 

reanimeren. Er zullen 3 zo’n toestellen verspreid worden in de hoofdgemeente. Op termijn 

misschien ook in de deelgemeenten? Verder zal het Rode Kruis ook een vorming geven rond het 

gebruik van dit toestel. Eerst zullen de besturen van verenigingen worden uitgenodigd, later zal 

ook de kans worden gegeven aan de bevolking. Mensen die de vorming hebben gevolgd zullen 

op een lijst komen te staan. Een toestel kost 1500 à 1600 euro. Hieronder volgt een stappenplan: 

o Kust veilig? 

o Roep om hulp, vraag om de AED te halen 

o Controleer het bewustzijn (pas op van de nek) 

o Indien geen antwoord, controleer of de borstkas op en neer gaat 

o Neen? Is de ademhaling zichtbaar, voelbaar, hoorbaar? 

o Bel 112 

o Begin de reanimatie (30X pompen, 2X blazen) (op het ritme: Nein man, Ich wil noch nit 

gehen) 

o Scheur de kleren van het slachtoffer kapot 

o Schakel de AED in 

o Het toestel vertelt wat je moet doen, stap voor stap 

Nieuws jeugddienst 
- Het verhuurreglement van OC’s/CC wijzigen, voor jeugd verandert er niets 

o Sport is een bevoegdheid van de gemeente en betaald daarom 50euro/jaar voor de 

berging die ze ter beschikking hebben in de sporthal. Om één lijn te trekken zullen de 

bergplaatsen in alle OC/CC ook betalend worden aan dezelfde prijs 

o Vaste gebruikers van spikkerelle kunnen vanaf nu tot 1,5 jaar op voorhand een 

reservatie vastleggen in tegenstelling tot vroeger, toen bedroeg deze termijn 1 jaar. 

o Politieke partijen kunnen CC/OC 1maal huren aan de goedkoopste tarief (categorie A) 

o Er is verwarring rond het nieuwe reglement i.v.m. koepels: bv. het gewest van de chiro, 

Vlaamse Vereniging van Jeugdhuizen (VVJ)… Deze categorie is geschrapt uit de A-lijst en 

toegevoegd aan de categorie ‘commercieel’. Bijgevolg kunnen ze niet meer aan het 

goedkoopste tarief huren. Volgens ons zal dit echter leiden tot misbruik want deze 

koepels zullen een omweg maken via de erkende verenigingen van Avelgem. Dit kan 

problematisch zijn: stel Chiro Avelgem boekt Spikkerelle eigenlijk voor Gewest, op hun 



evenement wordt er schade toegebracht aan het gebouw. De schadeclaim komt dan toe 

op het adres van Chiro Avelgem. Dit is allemaal verwarrend. Daarom zou het beter zijn 

om de koepels toe te laten tot categorie A (overheden, instanties die samenwerken met 

de gemeente en erkende verenigingen). De jeugdraad zal hier een ADVIES over schrijven 

(Marlou) 

o Wat met goede doelen? Indien met iets organiseert onder het mom van een benefiet, 

moet de opbrengt ook integraal naar het goede doel gaan en niet deels. Enkel dan kan 

de zaal gratis worden gebruikt. 

o Bij grote evenement zou het handig zijn als de evenmentencel zou kunnen verplicht 

worden. Voor erkende verenigingen is dit reeds het geval, voor particulieren echter niet. 

o Privémensen kunnen een OC huren, maar slechts 4 maand op voorhand. Dit kan 

moeilijkheden opleveren, maar de mensen kunnen wel reeds de beschikbaarheid 

vroeger bekijken. Het is niet het hoofddoel van de OC’s om als feestzaal te dienen. 

Termijn wordt dan ook niet verlengd. 

o De tarieven veranderen niet 

Varia 
- Oversteekpunt Oudenaardsesteenweg (richting Waarmaarde) is slecht verlicht omdat de 

reflectors er slecht zijn geplaatst. Misschien is accentverlichting een oplossing (feller, ander licht) 

want het blijft een cruciaal punt!  

- Nog op de Oudenaardsesteenweg is er een slechte zichtbaarheid in het donker door de bomen. 

Een deel zal daarom gerooid worden (enkele bomen zijn sowieso kapot) en zullen worden 

heraangeplant op het waterwingebied (Rugge-Waarmaarde) 

- Zondag 14 december wordt de fietsbrug over de schelde geplaatst. De gemeente heeft ‘de Sax’ 

opgekocht (108 000 euro). En zal dit stuk grond zo inrichting dat de veiligheid optimaal is 

(fiestpad komt daar uit) 

- Zondag 16 november: Koetjeboef 

- Mental zijn videocamera ligt bij Nancy op de bureau 

- De hangjongeren die smoren rond krak/spikkerelle zitten er frequenter (voor en na school, in de 

middagpauze). Wordt er ook gedeald? Wat kan hieraan gedaan worden door de gemeente? 

- 8 december vindt in Gent TripLokaal plaats, dit is zeer interessant voor de Raad van Bestuur. Snel 

inschrijven! 

- Zaterdag 22 november: carwash van Kerels Chiro Avelgem: 9u30-12u en van 13u – 16u 

 

VOLGENDE AV ZAL DOORGAAN OP ZATERDAG 14 FEBRUARI 2015 OM 10U IN DE FOYER OF BIJ DE 

CHIROJONGENS 


