Gemeentelijke Jeugdraad Berlare
Dienst vrije tijd
AV jeugdraad: 27/09/2018

Organisatie

Naam

Chiromeisjes Berlare

Louise Fuller

x

Jasmijn De Bock

X

Ine Van de Berge

X

Lars Persyn

X

Ruben Van Eetvelde

X

Rune Van Impe

X

Stiebe Van Impe

X

Maarten Smekens

X

Chirojongens Berlare
KSA Berlare

Chiromeisjes Overmere Lenie De Geest
Chirojongens
Overmere
Joker

Aanwezig Afwezig Verontschuldigd

X

Charlotte Uyttenhove

X

Elias Uytterschaut

X

Alexander Van Buren

X

Florence Props

X

Justine Props

X

JH De Kazerne

Kim Verhelst

Vrienden van Kaboom

Joyce Van Linter

X

Onafhankelijken

Brenten Smekens

X

Bjorn Van de Wiele

X

x

Arne Temmerman

x

Silke De Pelsmaeker
Jolien Van den
Branden
Eva Aelbrecht

X

Gert-Jan Pieters

X

Schatbewaarder
medeschatbewaarder
+ chirojongens Berlare
Ondervoorzitter
Voorzitter

Larissa Desante

X

Kris Thibau

X

Ruben De Gucht

X

Schepen

An Van Driessche
Evelien Van
Doorsselaere

X

Vrijetijdsconsulent

X
X

Joke De Nul

x

x

Gemeentelijke Jeugdraad Berlare
Dienst vrije tijd
AV jeugdraad: 27/09/2018

Verslag AV Jeugdraad
1. Rondje Oewist: leukste anekdotes van op kamp
Van jacuzzi tot dromende leden. Van partybus tot vieruurtjes om 4 uur ’s nachts. Van een
luide pater tot origineel kampvuur.
Kortom: de zomer was weer geweldig.
2. Statuten overlopen + stemming
Ruben overloopt de statuten.
Al meteen aantal voorstellen tot wijziging:
 Art. 3: onafhankelijke kan geen vereniging vertegenwoordigen
 Art. 5: schrappen van ‘met een maximum van 12 vast kernleden
 Art. 8: het mandaat van de kern eindigt op de eerstvolgende AV na 31 augustus
(zo continuïteit voorzien).
 Art. 9: per jaar schrappen (foutje) – de agenda van de AV wordt vastgesteld door
de kern.
 Art. 17: besproken in de kern en in de AV
In januari (bij start nieuwe legislatuur) de statuten laten aanpassen op de gemeenteraad.
Stemming:
Met een meerderheid van de stemmen zijn verkozen:
-

Voorzitter: Ruben De Gucht
Ondervoorzitter: Joke De Nul
Schatbewaarder: Larissa Desante en Kris Thibau (tandem)
Werkgroepverantwoordelijke jeugdbeleid: Brenten Smekens
Wergroepverantwoordelijke evenementen: Jolien Van den Branden
Werkgroepverantwoordelijken Skwat – en tienerdag: Eva Aelbrecht en Lars Persyn
Onafhankelijken: Ruben De Gucht – Jolien Van den Branden – Larissa Desante – Joke De
Nul – Brenten Smekens – Gert-Jan Pieters – Eva Aelbrecht – Silke De Pelsmaeker – Bjorn
Van de Wiele – Arne Temmerman

3. Plannen AV’s




Elke 3de donderdag van de maand
Januari en juni – geen AV (juli en augustus sowieso niet)
20 uur stipt beginnen

4. Budget
Larissa (schatbewaarder) aan het woord:



In augustus langsgeweest bij financieel beheerder – jaaroverzicht 2017-2018 is
daarmee goedgekeurd.
Laatste budgetten die goedgekeurd zijn:
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2100,00 euro voor de organisatie van debattle (budget al op
jeugdraadrekening)
o Er was ook een budget aangevraagd voor Frogfest – maar door het
gebrek aan een zaal, is dit afgelast.
Nog mogelijkheden om budget aan te vragen:
o Etentje dag van de jeugdbeweging
o Promotie jeugdraad?
o Idee: (zie ook adviezen) – dit jaar nog de EHBO-rugzakken aankopen
o



5. Status adviezen
1. Boom aan de Scheve Villa – nog niet gerooid. Evelien vraagt na bij
openbare werken.
2. Rugzakken EHBO voor alle jeugdverenigingen (voor op kamp) –
volgende kern wordt advies afgewerkt.
3. Boerenkrijgpark: CJO worden op de hoogte gehouden. Wel belangrijk
dat zij zeker blijvend gecontacteerd worden.
4. Afvalsorteerprobleem:
 Drie voorstellen: sorteerstraat per vereniging – 1x per jaar
gratis naar containerpark – toegangpas containerpark
 Noodzakelijk om met 3 partijen samen te zitten: gemeente,
jeugdraad en Verko – bij nieuwe legislatuur, zelf overleg
plannen.
5. Bewegwijzering:
 Enkel concreet toegezegd bij chirojongens Berlare – door hun
erkenning bij toerisme Vlaanderen – maar wegwijzer nog niet
geplaatst.
 Bij chiromeisjes Berlare wél een wegwijzer geplaatst (op
gemeenteweg).
 Navragen bij dienst mobiliteit – status hiervan.
Ideeën voor nieuwe adviezen?







Groter lokaal KSA Berlare … koppelen aan nieuwe polyvalente ruimte (zie memorandum)?
Sluikstortprobleem aan jeugdhemen
o Idee: sensibiliseringscampagne opzetten: in Infogem, filmpje, ludieke bordjes,
inwoners Donkgemeenten … zo laten weten dat een jeugdheem niet gelijk is aan
een afvalstort!
Kampvervoer: nood aan een reglement – zo voor elke vereniging zelfde behandeling.
o Idee: mee verwerken in het subsidiereglement.
Algemeen infoblad opstellen – zo weten waar we wat kunnen verkrijgen – ‘feestloket’
Vernieuwing kampbrochure – wordt al aangepakt. Evelien brengt het op jeugdraad na
herwerking.

6. Evaluatie ’t Einde van de Zomer


Feedback van deelnemende verenigingen:
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Informatie last minute
Al uitverkocht om 22 uur (ginbar)
Frustraties onderling
Onduidelijke communicatie
Jammer dat we ons eigen voorstel niet konden uitwerken – we moesten achter de
bar (KSA)
o Moeilijk om voldoende animatoren te vinden (speelplein)
o Meer rekening houden met bestaande evenementen (CJB – Scheef weekend)
o Groot succes! Paella heel snel op.
o Pannenkoeken, moeilijk met pannetjes.
o Systeem afwas kan best beter
o Positief dat er maar 2 eetkramen waren.
o Met te weinig aan de bar op sommige momenten (vb. JH en speelplein)
Feedback Larissa en Joke (vrijwilligers jeugdraad):
o Pijnpunt: communicatie!
o Veel miscommunicatie tussen ons en cultuurdienst. Lijkt alsof er veel door ons is
misgelopen.
o Verenigingen, jeugdraad en organisatoren niet op dezelfde lijn.
o
o
o
o
o



 Volgende editie wordt het opengetrokken naar alle verenigingen. Dan zal er geen
overkoepeling meer zijn door vrijwilligers van de jeugdraad. Dan aan cultuurdienst zelf om
juiste afspraken met iedereen te maken.
7. Verslagje plandag


Zie samenvatting

8. Etentje jeugdraad/Frogfest kaderen en plannen




Door problematiek rond fuifruimte: dit jaar geen Frogfest op dag van de jeugdbeweging.
Voorstel werkgroep: om de twee jaar Frogfest – andere jaren terug etentje jeugdraad.
Dus: 19 oktober 2018 – etentje dag van de jeugdbeweging.
o Vraag gesteld aan CJO om het dit jaar te organiseren. Elias en Alexander vragen
het zondag na.

9. Langskomen kernleden jeugdverenigingen
De kernleden komen opnieuw langs bij alle jeugdverenigingen, na positieve feedback vorig werkjaar.
Zo langs beide kanten op de hoogte van de werking. Afspraken worden gemaakt rechtstreeks met de
vereniging.
10. Reclame debat
28 september – 20 uur: grote zaal CC Stroming. Wees er allemaal bij! Nog een laatste promotieronde
… we hopen op meer dan 300 volle stoelen.
11. Varia

Gemeentelijke Jeugdraad Berlare
Dienst vrije tijd
AV jeugdraad: 27/09/2018





CJO: 3 november – De Nuit! Zeker komen. Gezellige wandeling + eten.
KSA: 13 oktober – taartenslag
Volgende AV: donderdag 18 oktober – om 20 uur bij KSA Berlare!

