
VERSLAG AV 17/02 
 
ADVIES 
- glasbol: goedgekeurd 

--> staat er al! 
- subsidieverdeling jeugd: goedgekeurd 
- bezig met advies systeem bandjes op fuiven 

krak heeft aanvraag gedaan voor projecttoelage --> hier moet advies rond 
geschreven worden (€250)  

14 april 
- advies uit 2013: omnisportveld komt er (opening begin juli) 

langs de stamkotstraat 
22 maart overleg met de wijk (raadzaal gemeentehuis) 
Advies! Willen wij nog aanpassingen doen? 
Nadenken over een naam, openingsuren 

 
EVALUATIE FLUOFLITSFUIF  
- zaterdagnamiddag was er ook een fuif in De Toekomst  
- oordoppen bij eventueel volgende kinderfuif 
- 120 kinderen 
- eens kijken voor een andere locatie (ook veel werk voor krak) 
 
NIE MEE OES TOURNEE MINERALE 
- Winnaar krijgt workshop van mocktailclub  
 
SNACK VOLGENDE AV: 
- mocktails 
 
 
NIEUWS CBS EN DIENST JEUGD EN CULTUUR 
- aanvragen krak (andersvalidetoilet vrijmaken, vervanging bar, frigo's, akoestiek,..) 
chirojongens (vernieuwing dak, branddetectie), chiromeisjes vorig jaar (branddetectie 
uitbreiden) 

- €12 200 tekort 
- €10 000 van 2019? 
- advies rond schrijven? 

- nieuwbouw outrijve 5 maart 
- buurtoverleg plannen 
- vrijetijdpas speelplein wordt UITpas 
- speelpleinwerking gaat deze zomer door in spikkerelle  

- overdag speelstraat in scheldelaan (krak mag wel passeren om hun werking 
niet te verstoren) 
- Nie mee oes blijft inzetten op het opsporen van drugszaken 
 
DEBAT 
- 21 of 22 september (debat liefst de vrijdag) 



- vrijwilligersbedanking valt ook dit weekend 
- nadruk ligt op jeugd 
- op zoek naar een moderator  

Kan de gemeente dit betalen? Goede moderator kost veel geld, en debat is in het 
belang van hele gemeente.  

Advies rond schrijven wanneer we een hebben, zal minimum €500 kosten. 
 
MEMORANDUM 
- Grote vragen vanuit de jeugd kunnen doorgeven aan de moderator 
- Best tegen mei binnenbrengen! 
- Hoe pak je dit aan? 

Bekijken van de sportdienst. maar algemener dan dit, de doelstellingen, waar willen 
we naartoe met de jeugd? willen we meer feesten, meer op cultuur inzetten,... Prioriteiten! 
wat is de bedoeling van het jeugdbeleid in avelgem.  

hoe bereiken we best de niet-georganiseerde jeugd? Enquete via de scholen? (voor 
oudere kinderen) Spel van Debattle? 
 
WEEKEND 
- verschuiven naar oktober 
- banden versterken tussen verenigingen, vormingen 
- stellen we dit open voor alle jeugd?  
- kunnen we aanspraak maken op de pot die we ooit hebben moeten afgeven? Dit geld is 
eind dit jaar weg. 
- kan de gemeente tegemoetkomen voor een deel?  
- datum, planning, offerte,.. op papier zetten en laten zien aan de gemeente (bv. 
tegemoetkoming voor vorming, vervoer, slaapplaats?,...)  
- Wie zou meegaan? 

- Speelplein denkt moeilijk omdat ze al op weekend gaan 
- Chiro gaat mee! 
- Krak ziet het ook zitten 

- DATUM: 5-7 oktober 
 
AGENDA 
 
- 23 februari infoavond animatoren speelpleinwerking 
- 31 maart: chiroics en kinderfuif 
- 28 april jeugdraadbarbecue 
- 5-7 oktober: jeugdraadweekend 
- 24 februari: toneel in krak van conservatorium 
- 5 mei: AV 
 
VARIA 
 
 
 
 


