
Verslag AV 21/11 

Locatie: Meisjesheem Chiro 

Goedkeuren vorig verslag 
 
Iedereen gaat akkoord met het vorig verslag. 

Adviezen 
 
- Bevestiging van ontvangst advies samenstelling van de jeugdraad 
- Positief antwoord op het advies m.b.t. tot het meldpunt. Er wordt binnenkort een nieuwe 
procedure in gang gezet waarbij Kristl de adviezen zal ontvangen en verwerken (ze werkt 
hier ook een soort draaiboek voor uit), Burgemeester en Schepen krijgen enkel statistische 
cijfers.  

Nieuws CBS - Jeugd en cultuur 

Drugsbeleid 
 
-  Drugsbeleid: nieuw overleg met de werkgroep = 24 november. Er kan niemand aanwezig 
zijn van de jeugdraad, maar Nancy neemt ons voorstel rond de bierviltjes en broodzakken 
mee.  
- Nieuw idee: ook inzetten op curatieve voor zorgvragen. 
- Nieuwe partijen in het overleg: huisartsen, psychologen, sociaal werkster, en 
parketmedewerker. 
- Scholen doen vormingen rond drugs: er wordt nagedacht wel budget hier voor kan 
vrijgemaakt worden.  
- Er wordt nagedacht over een website met contactgegevens etc. 
 

Camerabewaking 
- 30 000 euro voor camera’s vrijgemaakt in 2016 en 7500 euro voor extra verlichting op 
openbare plaatsen 
- Prioritaire plaatsen: spikkerelle (5 camera’s, waarvan 1 bij krak), station en sporthal 
- Melding van deze camera’s bij het binnenrijden van Avelgem 
- Streefdoel: zomer 2016 
 

Speelplein munkkouter: 
- 10 aanwezigen 
- Tegen zomer ’16 enkele speeltoestellen 
- Budget: 25 000  euro 
- Tegen begin maart moet Jeugdraad hierover een advies schrijven 
 
 
 
 



 

Site outrijve 
- in 2015: 50 000 euro 
- 150 000 euro van 2019 vervroegd naar 2016 
- Volgend jaar reeds eerste voorbereidingen 
 

Evenemententerrein 
- Definitieve voorstel met bbq en zitplaatsen is klaar 
- Het al dan niet voorzien van een slot op de bbq zal afhangen van de camerabewaking 
- Streefdoel bbq’s: 2016 
 

Multisportkooi 
- Eventueel ruimte in de nieuwe verkaveling (Binnenweg-Korte Weg) 
- Of stationstraat 
- Of spikkerelle 
= Alle pistes worden bekeken 
 

Evaluatie voorbije periode 

EHBO-vorming 
- Interessant voor alle jeugdverenigingen en bondig 
- Wordt herhaald voor speelplein bij infomoment voor monitoren 
- Jammer dat er niemand aanwezig was van krak 
 
- Voorstellen rond nieuwe vorming? 

 Brandpreventie nog eens herhalen? 

 Inclusie: hoe omgaan met kinderen met een beperking, anderstaligen,... in het 
jeugdwerk?  

 Andere ideeën zijn welkom tot het einde van dit jaar op 
jeugd@avelgem.be!! 

 

Dag en nacht van de jeugdbeweging 
- Enorm succes 
- Om haalbaar te blijven volgend jaar werken met voortoog, bonnetjes, medewerkers en 
betere dj-installatie en -plaats 
- Veel te veel croques: volgend jaar rekenen op 50 
- Ontbijt : 80 aanwezigen (terwijl 99 ingeschreven), maar hoeveelheden zijn ok en overschot 
ging naar goede doel 
- Bram en Sarah houden de chocolaatjes voor ons bij :-) 
- Discussie over gratis water: 

 Verplicht volgens wet 

 Krak verkoopt zelf water aan 1 euro en andere horecazaken doen dit ook niet 

Subsidieverdeling ’14-‘15 
- 250 euro naar project van Chiro 
- Overige 19 750 euro verdeeld volgens puntensysteem 



 Chiromeisjes: 8710,06 euro (meer weekends) 

 Chirojongens: 6704,06 euro 

 Krak: 4335,88 (veel anciënniteit) 
- Krak mag eigenlijk nog 1 extra klein optreden aangeven 

Jeugdtheater 
- Pas geridderd 
- 24 januari 
- Afspreken met RvB: wie, wat waar? 
 

Varia 
- 2 tickets voor chiro/krak/speelplein/raad van bestuur voor lokaal kabaal 
- Nieuwe AV : 20 februari om 18u in krak 
- zwarte panelen in het sas van krak werken goed: veel minder binnen gerookt 
- 31/12 nieuwjaar in spikkerelle van jeugdhuis krak 
 
 


