
AV 5/05/2018 

Adviezen  

- Spacemakers 

- Multisportkooi 

 Nog geen antwoorden  

- Jeugdinfrastructuur 

o Geen datum gekregen om in te dienen 

o Gemeente antwoordde dat we te laat waren met advies 

o Beslist om 38% te subsidiëren  verenigingen niet tevreden 

▪ We kunnen geen afname doen van de pot van 2019 aangezien er een nieuw 

bestuur zal zijn 

▪ Geen enkele vereniging heeft hier de vraag toe gekregen 

▪ Verenigingen spreken datum af met Rebecca om er verder over te praten 

▪ Gemeente communiceert ons een datum in het vervolg wanneer dit binnen 

moet 

- Advies leeftijdsregistratie lopend 

Multisportkooi 

- Beroepsprocedure door 1 buurtbewoner  zeker 3 maanden uitstel 

o Groene zone verdwijnt? 

o Geluid?  

- Eventueel een nieuw advies (laat gemeente nog weten) 

Nieuws CBS en jeugd en cultuur 

Jeugd en cultuur: 

- 1 juni: presentatiedag cultuur  

- Uitnodiging vergadering/buurtoverleg nieuwbouw Outrijve 8 mei 20u 

- Speelplein: 

o Paasvakantie vlot, eerste week minder 

o 50 kinderen/dag 

o Grabbelpas goed verlopen 

o Buitenspeeldag was een succes (450 kinderen) 

o Samenwerking sociaal huis goed verlopen  vervoer met busje 

- Vraag naar verenigingen om op zo’n dag bijvoorbeeld een bar te installeren  

 

CBS: 

- Nieuw decreet op onderwijs en kunstonderwijs 

o Mogelijkheid om bijkomende richtingen op te starten 

o Muziekinstrument vanaf 6 jaar 

o 20 Ipads aankopen 

- Kunstenaar zal nieuw monument plaatsen op hoek van vermanderenplein 

o Emilio Lopez Menchero 

KLJ Avelgem? 



- Infoavond was geen succes  

- Ze kijken verder met de koepel  

Memorandum 

- Debat vrijdag 21 september 

o De lijsttrekkers worden gevraagd  

o We hebben 2 moderators op het oog 

o Algemeen debat, met nadruk op de jeugd 

- Enquête: 

o 156 antwoorden 

o Tegen eind mei klaar 

Evaluatie BBQ 

- Geslaagd!  

- Jammer dat er niemand was van het speelplein 

- We willen een manier vinden om wat meer te binden met speelplein (bijvoorbeeld activiteit) 

- Eens langsgaan  

Varia 

Logo Leieland: tekencampagne 

- Jeugdverenigingen bewust maken van tekenen 

- Ze hebben een ppt als kleine vorming 

- Via de site kan je een toolkid aanvragen met posters,…  

- Tekenbeter.be  

Jeugdwerk voor allen 

- Organisatie die zich inzet op het divers maken van jeugdwerk, kinderen in kwetsbare 

situaties laten deelnemen 

- Geven vormingen 

- Hulp bij ondersteuningsvragen 

Weekend: 

- 5-7 oktober 

- Beroep doen op deel van de pot 

o Advies komt nog 

Geld Jeugdraad 

- Nu: wij dienen offerte in, dan krijgen we geld 

- Wij zouden liever ons geld op voorhand krijgen, we moeten telkens uit ons eigen zak 

voorschieten  

- Wij hebben sowieso 500euro werkingsbudget, 1000 euro als we het kunnen bewijzen 

- We hebben begroting voor 1500euro, waarom krijgen we dit niet direct? 

Spacetrip:  

- In orde, maar moeilijk concept om te verkopen 

 



Data:  

- 8 mei: buurtoverleg nieuwbouw Outrijve  20u 

- 1 juni: presentatiedag cultuur 

- 22 juni: blackout (samenwerking met sport en jeugddienst  ideeën welkom!) 

- 23 juni: backdoor buzze 

- 23 juni: Avelgem plaatse (opvolger avondje avelgem) 

- 21 september: debat 

- AV: 22 september om 17u 

- 22 september: vrijwilligersbedanking 

 

 


