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Organisatie  Naam Aanwezig  Afwezig  Verontschuldigd 

Chiromeisjes Berlare  Louise Fuller  x   
  Jasmijn De Bock x   
  Ine Van de Berge x   
Chirojongens Berlare Lars Persyn x   

  Ruben Van Eetvelde x 
  

KSA Berlare  Rune Van Impe x   
  Stiebe Van Impe  x   
  Maarten Smekens x   

Chiromeisjes Overmere 
Lenie De Geest 
Vervanger: Fusia De 

Both 

x 

  

  
Charlotte Uyttenhove: 
vervanger: Tine Van 

Daele 

x 

  
Chirojongens 
Overmere 

Elias Uytterschaut  X 
  

  Alexander Van Buren  X   
Joker  Florence Props   

 X 

  Justine Props   
 X 

JH De Kazerne  Kim Verhelst  
X  

Vrienden van Kaboom  Joyce Van Linter  
 X 

Onafhankelijken  Brenten Smekens  X   
  Bjorn Van de Wiele  x   
  Arne Temmerman   

 X 

  Silke De Pelsmaeker X   

  
Jolien Van den 

Branden 
 

 X 

  Eva Aelbrecht  X   
  Gert-Jan Pieters   

 X 

Nieuw:  Aaron De Pelsmaeker     

Nieuw:  Simon Mertens     

Schatbewaarder  Larissa Desante  X   
medeschatbewaarder 
+ chirojongens Berlare  

Kris Thibau  X 
  

Ondervoorzitter  Joke De Nul X   
Voorzitter  Ruben De Gucht   

 X 

Schepen  An Van Driessche X   

Vrijetijdsconsulent 
Evelien Van 
Doorsselaere  

X 
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+ vier studenten Gijzegem (eenmalig): Lisa De Man – Axelle Verheggen – Jana Nelis – Julchen De 

Bondt 

 

Verslag AV Jeugdraad 

1. Rondje Oewist - intro: Inwoners Donkgemeenten …  

Ludieke quizvragen over Inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar – Dankjewel 

Bjorn en Arne  

 

2. Jeugdbeleid  

Evaluatie Debattle:  

 ‘Vuile/saaie’ sokken – verbeterpunten  

o Waar was het Vlaams Belang?  

o Vraagstelling uit het publiek beter/anders organiseren  

o 8 feestruimtes??  

o Live uitzenden via Facebook/… – uitleg werkgroep: gekozen om dit niet te 

doen, om zo geen beelden te verspreiden die later (mis)gebruikt kunnen 

worden.  

o Niet echt bijgedragen aan mijn stemkeuze 

o De politici zeiden allemaal hetzelfde  

o Polyvalente jeugdruimte in de Kazerne? Geen goed idee …  

o Poulains mogen meer aan het woord komen  

 

 Leuke sokken – bravo!  

o Leuke, interessante filmpjes  

o Mooi decor / professionele inkleding  

o Veel en jong volk  

o Pluim voor alle helpers  

o Zeer straffe moderator  

o Heel professioneel  

o Leuk muziekbandje tijdens de pauze  

o Storing heel goed opgelost  

o Meer van dat!  

o Het was een fantastisch debat – goed gedaan.  

o Goede opdeling: debat – pauze – poulains … niet te lang, niet te kort, 

ideaal!  

o ++++++++ vraagstelling, inkleding, inleiding, organisatie, presentatie, 

… proficiat!  

o Keicool idee  

 

  Dieper ingegaan op het thema ‘polyvalente jeugdruimte’:  

 

  Vanuit kern al gestart met werkgroep om hier verder over na te denken – een 

plan uit te werken om te tonen aan het nieuwe bestuur waar de jeugdraad 

naartoe wil.  
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Wie heeft er nog zin om hiermee verder aan de slag te gaan? Zo kunnen we 

een eigen uitgewerkt idee doorgeven – om zo (hopelijk) te verwerken in een 

nieuw meerjarenplan.  

 

De ruimte zou dus verschillende doelen hebben (fuifruimte – informatie rond 

jeugd / jeugddienst – jeugdhuis – mogelijkheden voor speelplein/KSA/…) Niet 

evident om een bestaande ruimte te vinden – maar JH De Kazerne niet ideale 

locatie – vooral op vlak van buren en te kleine ruimte. Maar, bang dat een 

nieuwbouw niet meteen mogelijk is/te hoog gegrepen is.  

 

Wat met de festivalhal? Al geopperd binnen kern om daar mogelijkheden te 

bekijken. Vb. onder de tribune – ideaal als fuiflocatie? 8 fuifruimtes die 

genoemd werden tijdens het debat zijn ons niet helemaal duidelijk – vb. in CC 

en Feestzaal Overmere mag er niet gefuifd worden. An stelt voor om hier 

eventueel voor te stellen reglementen te herbekijken? Zodat dit wel mogelijk 

is.  

 

Werkgroep: tegen Nieuwjaar een dossier samenstellen. Nog mensen voor de 

werkgroep: Simon – Silke – Rune en Alexander (samen met bestaande 

werkgroep: Joke, Ruben, Brenten en Kris).  

 

3. Skwat-dag  

 

 Datum – voorstel: zondag 10 maart  

 Skwat – en tienerdag  

 Brainstorm: iedereen heeft een ‘mini-enquête’ ingevuld – deze worden verwerkt 

door de werkgroep. De resultaten krijgen we volgende jeugdraad te horen.  

 

4. Evenementen  

 

 Etentje jeugdraad – 20 uur – 15 euro/pp – thema: Amerika!  

 Etentje DVDJ – volgorde voor organisatie de komende jaren: 

o 2020 – CMB  

o 2022 – CJB 

o 2024 – CMO  

o 2026 – KSA  

 

5. Status adviezen 

 

1. Boom aan de Scheve Villa – nog niet gesnoeid … Lars houdt ons 

verder op de hoogte, de ‘boomchirurg’ is wel door de gemeente 

gevraagd, maar officiële datum nog niet geweten.  

2. Rugzakken EHBO voor alle jeugdverenigingen (voor op kamp) – 

advies wordt voorgelezen. De jeugdraad gaat akkoord met het 

advies. Een rugzak voor op kamp lijkt hen de beste optie.   

3. Boerenkrijgpark: groepsleider van de CJO heeft vorige week een 

update gekregen.  

4. Afvalsorteerprobleem: samenzitten met nieuwe bestuur + Verko 
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Ideeën voor nieuwe adviezen?  

 Sluikstortprobleem aan jeugdhemen: zie volgende punt  

 

6. Sensibilisering zwerfvuil  

 

Infogem 15 november – 15 januari: artikel + foto bij CJB.  

Quote: ‘Ons jeugdheem is geen vuilnispark’.  

Nog een ludieke quote: ‘Hier drop je enkel je kinderen … (en geen afval!)  

 

 Een van de quotes laten drukken op bordjes/stickers voor op de verschillende jeugdhemen.  

 

 

7. Varia 

 Jeugdradenbijeenkomst – 7 november: twee boeiende vormingen + uitwisseling tussen 7 

jeugdraden … de moeite! En natuurlijk gratis eten en drinken. Schrijf je in voor 1 

november bij Evelien!  

1 - Habbekrats – diversiteit / steek (diversi-)tijd in je vereniging 

2 - Acties waarmee je jouw stempel kan drukken ...  

 Drugpunt – nieuwe medewerker: Fien Engels. Contactgegevens: Tel. 09 340 86 36 GSM: 

0485 91 00 11 - fien.engels@drugpunt.be – idee om met haar samen te werken voor de 

vorming rond het organiseren van fuiven/evenementen/…  

 Printen op de gemeente is (opnieuw) mogelijk: afspraak om max. 3 keer langs te komen 

per jaar, seintje vooraf geven aan Evelien, zodat er zeker iemand aanwezig is. Zelf papier 

meebrengen!  

 Algemene kalender: website jeugdraad – Joke voegt de mailadressen van de 

groepsleiding toe, zodat zij kunnen wijzigen.  

 Volgende AV jeugdraad: donderdag 22 november – locatie: CMO! Kloosterlandstraat 6 

 Brenten: de website van de jeugdraad is – www.jeugdraadberlare.com  

 Fusia: 3 november – De Nuit! Samen met CJO 

 Alexander: idem!  

 Elias: morgen etentje DVDJ! Allemaal komen.  

 Louise: 11 november = Sint Maartenontbijten te verkrijgen bij CMB 

 Jasmijn zal het verslag doorsturen naar de studenten van Gijzegem.  

Verslag: Evelien 

mailto:fien.engels@drugpunt.be
http://www.jeugdraadberlare.com/

