
AV 24/11/’18 

Aanwezig: Chirojongens, Chiromeisjes, JH Krak, Speelpleinwerking 
Rvb: Jens Tack, Jana Hillaert, Sarah Anrijs, Justine Vandekerckhove, Chartlotte Catteeuw 
Tom Beunens (schepen), Koen Byls (gemeenteraadslid) en Pieterjan Beheydt (jeugdconsulent) 
Verontschuldigd: Hannes Degraeve, Guillaume Delobelle, Tibaut Missiaen, Magda Vercaemst 

1. Advies 
a. Samenstelling RVB 

i. Sarah: eten 
ii. Thibaut: vice- voorzitter 

b. Fietsenstalling 
i. Klaar, nog doorsturen 

c. Leeftijdsbandjes 
i. Stoffen bandjes op vrijdagavond vanaf januari 

ii. Scholen: zweetbandjes erover tijdens LO 
iii. Zuilen (om te scannen): omslachtig, duur 
iv. Wil de gemeente dit opnemen? 
v. Moet snel gebeuren!  Guillaume advies? 

 
2. Subsidieverdeling 

a. €7 784,84: meisjes 
b. €6 875,13: jongens 
c. €5 090,72: krak 

i. 250 projectsubsidie 
d. Reglement herbekijken 

i. Spacemakers  
ii. Nieuwsbrieven/sociale media bekijken 

iii. Kookploeg, verschil was te groot tussen jongens en meisjes, (meisjes rekenen 
4 dagen extra mee) 

a. Voorbereiding telt niet mee als activiteit 
 

3. Evaluatie weekend 
a. Veel mensen moeten nog hun drank betalen 
b. Voor herhaling vatbaar 

i.  Met 52 in totaal (kookploeg, RVB, chiro, krak, speelplein) 
ii. Voorstel: kennismakingsactiviteiten 

1. De nieuwe leiding is minder gekend bij krak 
c. Twas plezant!  

 
4. BBQ 

a. Openstellen voor iedereen 
 

5. Nieuws CBS 
a. Opening 2e gebouw Outrijve 

i. Er zitten een paar weken vertraging op 
ii. Klaar in februari/maart 

b. Omnisportveld 



i. Kans klein op voorziene locatie 
ii. Site spikkerelle?  geen optie meer 

iii. Er wordt samengezeten voor een nieuwe site 
iv. Spikkerelle: er zijn nog ideeën op deze site  

1. Meenemen in de ideeën? 
v. Bedrag blijft voorzien in meerjarenplanning 

vi. Wij hebben liever dat het nog iets langer duurt, maar de locatie wel goed is. 
voorstander voor evenementenweide! 

c. Evenementenweide: er moet meer mee gedaan worden 
i. Meer groen, voetbalgoals,… 

 
6. Dienst jeugd en cultuur 

a. Junior techniek academie voor 3e & 4e leerjaar 
i. In outrijve 

b. 2e geluidsinstallatie in uitleendienst 
i. Vraagt om aandacht te hebben voor: er wordt vaak gereserveerd, maar 

wordt niet afgehaald. Enkel reserveren wat nodig is! 
c. Communicatie rond speelplein aanbod aangepast: 

i. Kalender voor heel het jaar 
d. Chill-out & black-out 

i. Mensen zoeken die willen helpen nadenken? 
ii. 4e, 5e, 6e middelbaar 

iii. Aspies? Tip-tiens? 
iv. Privé groep op facebook 
v. Meer festival-stijl 

vi. Niet vanzelfsprekend, toiletten, wat bij slecht weer,… 
e. 1 februari 

i. Voorstel speelpleinfuif in krak 
ii. Maar ketigewest.. 

 
7. Varia 

a. Groepsfeest: 16 maart 
b. 100 dagen: 15 maart 
c. ‘Show’ jeugdraad: 20 januari om 14u30 (tot 12 jaar) 
d. Warmste huis: 9 december, spikkerelle  
e. Osama for life: 14 december, krak 
f. 31 december: NYE! 
g. 8, 9 en 10 februari: feestekaarting jeugdharmonie 
h. Volgende AV: 16 februari. 
i. 16 februari: jens zijn fuif voor het goede doel 

 
8. Ontbijt dag van de jeugdbeweging 

a. Directrice SJB: veel jongeren hadden gedronken 
b. Niet op het ontbijt gebeurd  veel zijn gaan drinken op het schouwburgplein in 

Kortrijk 


