
VERSLAG AV 23-09-2017 

- Justine en Jana doen social media 

- Jana en Sarah gaan naar decathlon achter lichtjes voor vrijwilligersbedanking 

 

1. Welkom 

 

2. Goedkeuren leden Raad van Bestuur 

- Iedereen gaat akkoord 

 

3. Goedkeuren vorig verslag en opvolging adviezen 

- Glasbak 

o Extra glasbak aan BBQ werd afgekeurd.  er stond vuilbak, maar moet glasbak 

zijn! 

o Charlotte schrijft nieuw advies waar vuilbak vervangen wordt door glasbak 

o Krak is vragende partij voor een grote glasbak. Het zou een stuk gemakkelijker 

zijn voor hen.  opnemen in advies 

o Zou ook gemakkelijk zijn voor organisatoren die spikkerelle huren (nemen anders 

hun glas mee naar huis) en voor de serviceploeg. 

o De glasbak moet wel een grote hoeveelheid aankunnen! Liefst een bol. 

- Speelplein 

o Geen activiteiten de dag voor speelpleinwerking in de gebouwen. Enkel buiten, 

dus toiletten zouden wel gebruikt kunnen worden. 

- Straatverlichting 

o Antwoord in afwachting, zal komen na de infoavond. 

 

4. Infoavond ‘doven van de straatverlichting’ 

- Inhoudelijk interessant, maar een heel lage opkomst. Dit was teleurstellend.  

- Niet iedereen van het schepencollege zit op dezelfde lijn 

- Veel gemeentes hebben in het weekend een ander systeem.  

- Er is geen link te leggen tussen criminaliteit en het doven van de lichten. Het vandalisme 

daalt zelf  psychologisch: ze maken iets kapot, maar kunnen er niet van genieten. 

- Verkeersongevallen: geen correlatie. Maar dit zijn nog maar cijfers van een jaar. 

- Doelgroepen naar wie eventueel een aanpassing kan gebeuren: mensen die ’s ochtends 

naar hun werk gaan en mensen die uitgaan in het weekend. 

 

5. Voorbereiding dag van de jeugdbeweging 

- 20 oktober 

- Ontbijt: 

o Manou in het college 

o Elise Voet in Atheneum (Emily gaat dit vragen) 

o Tegen 18 oktober deelnemers doorgeven aan Jana 

o Overschot voor voedselbedeling in Avelgem, alles wat niet bederfelijk is naar het 

sociaal huis doen 

o WTV op de hoogte brengen 

o Geen alcohol verkopen 

o Jana houdt het geld bij 



- Nacht van de jeugdbeweging 

o Dj’s: 

 Omeroebeter, dreft punk, masjall, sweetness jack, lenny, dirty Jessica 

 Geen geld geven, wel drank  

o Met voortoog! 

o 4 mensen per vereniging die helpen 

 Namen doorgeven aan Justine 

 Bon in ruil 

o Jens regelt muziekinstallatie 

o Hotdogs en cocktails 

o Bestellen bij collect&go: Jana 

o Charrie maakt affiche nacht vd jeugdbeweging 

o Jana belt naar Junior 

o Gratis drank in uniform! = pintje of frisdrank 

 

6. Vormingsavond 

o Voorstel: EHBO, conflicthantering, brandweerpreventie? 

o EHBO met als onderdeel AED toestel: 5 aanwezig in Avelgem (waar zijn deze 

aanwezig?) 

 Interactief! Moet handelingen zelf kunnen uitvoeren, wat meest 

voorkomt in jeugdwerk (schaafwonden, snijwonden, …)  

 Sarah: informeren Rode Kruis? 

 AED vanuit de gemeente: eventueel via deze weg  

- Brandpreventie:  

 Voorkeur bij jeugd  

o Planning: vooravond/avond  

 

7. CBS & J&C 

- Speelplein vervangen 

o Laatste weekend vakantie toestellen geplaatst  

 Ondertussen gekeurd 

 Compensatietoestel in de Korenstraat – staat al een wip, kan dat 

eventueel vervangen 

- Doelen plaatsen 

o 2 sites: Sint-Amandswijk ter vervanging & Munkkouter (wordt dit jaar nog 

gerealiseerd) 

o Nog 3000 EUR ter besteding volgend jaar  

o In hoeverre twee doelen plaatsen om eventueel openheid te laten voor ander 

speelstuk 

o Binnenweg/korteweg: voorlopig nog niet mogelijk te plaatsen tot opnieuw 

eigendom gemeente  

- Multi-sportkooi 

o Stamkotstraat 

o Nu in fase van beslissen ondergrond -> volgend jaar moet dit gerealiseerd 

worden 

- Nieuw gebouw Speelplein 

o Tegen zomer 2018 waarschijnlijk niet speelklaar 



o Alternatief: verhuur in Spikkerelle geblokkeerd om eventueel hier 

speelpleinwerking te laten doorgaan 

o Nog niet definitief!  

- ‘Nie mee oes’ 

o Belangrijke tussenkomsten in Avelgem Outrijve in dit kader  

o Binnenkort plenaire vergadering 

- Zomerevaluatie: 

o Kerkhove: lichte stijging aantal kinderen  

o Goeie doorstroom Kerkhove -> Outrijve  

o Slothappening ook succes!  

o 20 nieuwe startende animatoren 

o UITPas voor speelpleinwerking 

- UITPas  

o Niet stigmatiserend kortingstarief voor mensen in armoede (identiek uitzich)  

o Puntsensysteem stimuleren vrijetijdsinitatieven (sport, cultuur, ook 

verenigingen, ...)   

 Najaar 2015 lancering 

 Interesse jeugdorganisaties bij Kristel informeren  

 Korting wordt bijgepast door gemeente – betaling slechts 20% (40% 

gedekt door gemeentebestuur en 40% jeugdbeweging)  

 Omruilen van punten (bijvoorbeeld: gratis zwembeurt, gratis drankje, …)  

8. Agenda 

- Vormingsavond: november (niet 25 november) 

- Koetjeboef: 10 november 

- AV: 25 november  

9. Varia: 

- Verlichtingspaal aan BBQ – donker om op te ruimen  

- Niet iedereen van  RvB krijgt de mails 

- Nog eens een karaokenight organiseren 

 

 

 


