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Verslag AV Jeugdraad

1. Subsidies
-

Zie document met berekeningen en opmerkingen.
Nog enkele aanvullingen/opmerkingen tijdens de vergadering:
o Opgelet: zorg ervoor dat je vorige project is afgewerkt, alvorens een nieuw project in
te dienen. Indien niet afgerond, zal er in de toekomst strenger gekeken worden naar
het project.
o Moeilijke/boeiende discussie rond AED’s.
Daarbij zijn volgende actiepunten naar boven gekomen in een advies:
 Jeugdraad gaat de nodige communicatie doen over de AED toestellen in de
buurt van de jeugdverenigingen.
 Op vraag van de verenigingen gaat de jeugdraad een extra cursus vragen
rond AED in advies alsook de bevestiging naar kinderen toe.
 Jeugdraad gaat vragen in advies om aandacht te hebben voor verenigingen
die geen AED in de buurt hebben en vragen aan de gemeente voor mogelijke
oplossingen.
o Niet vergeten dat je naast infrastructurele projecten ook internationale of socioculturele projecten kan indienen.

-

Opmerkingen verenigingen na overlopen subsidies:
o KSA
 Begrip voor de boiler
 Idee: tegen volgende AV jeugdraad overzicht maken met alle AED’s in de
gemeente? Aanvulling na vergadering: hier kan je de huidige AED’s

terugvinden in Berlare: https://www.berlare.be/aed-toestellen.html
o

o

Joker


Wij zijn al volop bezig aan de verjonging van ons bestuur. Ze laten weten dat
ze dit nog voor het komende jaar in orde zullen brengen. Tevens zal de
jeugdraad hiervan dan ook een formeel advies uitbrengen naar gemeente.

CJO








Algemeen: nood om subsidiereglement te hervormen – verduidelijken vb.
samenstelling subsidiecommissie.
Strengere criteria om project te beoordelen – zo geen ‘boodschappenlijstje
indienen van verschillende aparte producten’.
Idee: vanuit jeugdraad samen met alle verenigingen mee het reglement
herschrijven.
Wat als: bedrag van projectsubsidies niet op is? Geen mogelijkheid om over
te dragen/te gebruiken voor het moment dat er wél grotere projecten op
touw staan?
Jammer van AED – wij hadden wel advies ingewonnen bij een dokter.
A-attesten wegen extreem door – we begrijpen meerwaarde, maar vinden 10
punten toch te veel hiervoor.

Gemeentelijke Jeugdraad Berlare
Dienst vrije tijd
AV jeugdraad: 22/11/2018





Korte discussie over belang attesten – Conclusie: attesten belangrijk,
maar dit is niet enige dat kwaliteit van leiding aantoont. Mogelijkheid
om andere parameters te hanteren?
Foutje in puntenberekening? Nakijken – dolle chirodagen – vier
overnachtingen. Evelien gaat het bekijken en indien duidelijk – nog
aanpassen.
 Aanvulling na vergadering: na een check-up van het

subsidiedocument was dit niet duidelijk aangetoond dat dit ging om
overnachtingen. Daarnaast werd wél het planningsweekend
toegevoegd bij de CJO – dit werd over het hoofd gezien.
o

CJB


o

CMO



o

CMB



Omheining: veel te laat – sorry daarvoor – communicatiefout. Factuur wordt
zo snel mogelijk binnen gebracht.
Volop bezig met de keuken – grootste werken gebeurd. Belangrijk om hiervan
foto’s door te sturen.
i.v.m. AED: wij zitten als vereniging héél ver van de huidige plaatsen waar er
een AED is – misschien interessanter om te kijken welke verenigingen er geen
in de buurt hebben – advies om er voor te zorgen dat alle verenigingen een
AED in de buurt hebben?
Heel hard rondgevraagd: wat kunnen we als project indienen? Wat eigen
inbreng? Nood aan iets meer verduidelijking rond eigen inbreng in reglement.
Voor ons ook niet altijd duidelijk – gebouw van de parochie, wat zij moeten
doen en wat wij.
 Opm. goed doornemen contract en eens samenzitten met parochie
hierover. Desnoods eens langsgaan op de dienst vrije tijd om het
samen te bekijken.

Stemming over werking – en projectsubsidies:

Iedereen unaniem akkoord.
Wel nood om het subsidiereglement te herschrijven naar volgend jaar toe. Voorstel om vanuit
jeugdraad ook werkgroep hierrond samen te brengen. (meenemen in advies naar CBS)
2. Energizer
Leuke energizer door Eva gegeven d.m.v. gemeenschappelijke interesses.
3. Clusters
-

Jeugdbeleid
o We willen naar de gemeenteraad – met ons memorandum en om onszelf als
jeugdraad in de kijker te plaatsen.
o Wél met een positieve vibe.
o Tip: in januari op de eerste gemeenteraad van nieuwe legislatuur – en alvorens te
gaan, navragen bij Algemeen directeur + voorzitter gemeenteraad wat kan en wat
niet. Maar dus: het positieve benadrukken.
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Idee van An: ook eens alle schepenen uitnodigen op een jeugdraad? Om te tonen hoe
het er hier aan toe gaat.
 Goed idee: wordt meegenomen naar de werkgroep + kern.
 Hiervoor 2 acties uitwerken:
 uitnodigen van schepenen voor langskomen van jeugdraad.
 Langskomen als jeugdraad tijdens eerste gemeenteraad.
Skwatdag 2019:
o Save the date … 10 maart.
o De werkgroep is volop bezig met eerste taken – voor nieuwjaar willen ze zoveel
mogelijk workshops voor de ochtend al verzameld hebben. Nieuwe ideeën zijn zeker
welkom: laat maar horen!
o Tienerdag: normaal op de Nieuwdonk (i.s.m. Out Of Limits) – wel nog allemaal na te
vragen!
Frogfest 2019:
o Jolien heeft een groot blad opgemaakt voor alle ideeën rond Frogfest + laat ook een
blad rondgaan voor wie vrijwilliger wil zijn.
Evenementen
o Op 8 december (of 15 december) willen we een jeugdraadactiviteit organiseren:
casino-avond!
o Ook idee voor karaoke (eventueel samendoen?)
o Vraagt iedereen dit na op de staf? Zodat alles kan vastgelegd worden (of niet, als
niemand kan).
Brainstorm
o Joker vertelde dat ze héél blij zijn met de opbrengst van ’t Einde van de zomer – ze
hebben er o.a. nieuwe T-shirts en truien mee gekocht.
o Wel zoektocht naar een ‘eigen lokaaltje’. Repeteren doen we in de feestzaal in
Overmere, maar geen eigen stekje.
 Ideeën? Wordt meegenomen in de jeugdraad …
o KSA heeft weinig leden in de oudste groep. Ze merken dat dit achteruit gaat: wat
kunnen ze er aan doen? Ook bij CJB en CMO een probleem.
 Ideeën? Eens brainstormen met alle verenigingen? Vb. Tienerdag is al een
goed moment om de oudste leden mee te betrekken (zowel in organisatie –
als hen gewoon een heel leuke halve dag te geven).
o

-

-

-

-

4. Financiën
-

-

Kris neemt de financiën over van Larissa.
Op dit moment een vrij groot bedrag op de rekening: vooral omdat Frogfest niet kon
doorgaan + met debattle vrij veel inkomsten, waardoor dus minder uitgegeven dan geschat.
o Idee om over te hevelen naar volgend jaar: o.a. voor de organisatie van een
tienerdag (nieuw evenement!) + promotiemateriaal + jeugdraadactiviteiten + klein
budget om iets te drinken bij werkgroepvergaderingen.
Advies wordt geschreven. Iedereen akkoord?
o Unaniem iedereen akkoord.
o Larissa werkt financieel voorstel uit om op het college te plaatsen.
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5. Status adviezen
-

EHBO- materiaal  vrijdag 30 november op college.
Nieuwe adviezen?
o Subsidies:
 Werkingssubsidies - hierin verwerken:
 Advies rond Joker
 Advies rond herschrijving subsidiereglement
 Projectsubsidies - hierin verwerken:
 Advies rond AED’s
 Advies rond herschrijving subsidiereglement
o Advies rond overdragen financiën
o (zie bij varia): blokruimte – op vraag van Ilse Thibau

6. Varia
-

-

-

-

Linde: eerste jeugdraad – positieve ervaring, gezellig, iedereen kan eigen mening geven.
Lenie: leuk dat we eigen mening hier kunnen geven.
Wouter:
o jeugdraad speelt grote rol in de band tussen verschillende jeugdverenigingen. Goed
bezig!
o Aanleg Boerenkrijgpark: wij vroegen ons af of er nog een infomoment komt? Op dit
moment is de weg al uitgegraven … we willen nog eens aangeven om zeker grasallen
te voorzien (o.a. zodat er indien nodig een vrachtwagen op kan – voor kamp, dolle
chirodagen, …). Ook vroegen we ons af wanneer onze chiroborden teruggeplaatst
worden?
Elias: heel constructief, jammer dat we zo kort in groepjes konden zitten.
Stiebe: interessant, toffe vergadering
Maarten: boeiend. Ook om zo te weten te komen hoe we het als vereniging nog beter kunnen
doen om subsidies te ontvangen + om het dossier op te stellen.
Schepen An: ongelofelijk werking … straf bezig. En interessant!
Rune: toffe vergadering. + DANKJEWEL voor de chirojongens van Overmere voor de
organisatie van het etentje van de dag van de jeugdbeweging. (volgende AV – korte
evaluatie).
Eva: leuk om te zien dat iedereen zo goed meewerkt en enthousiast is.
Kris:
o productief!
o Nog een vraag/ idee van mijn zus: studieruimte in Berlare voor de blokstudenten.
 Advies schrijven? Verschillende jeugdraders ook geïnteresseerd om te
studeren in groep.
 Vb. in JH De Kazerne? Nog andere opties?
 Voorzien van gratis thee en koffie?
 Neem het gerust ook mee naar de staff! Zou leuk zijn om met z’n allen samen
te studeren.
Florence: goede vergadering
Justine: zeker met de kleine groepjes, zo kan je dieper in gesprek gaan en brainstormen.
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-

-

Bjorn: plezant. Ik beroep me ook op de privacywetgeving om geen foto’s van mij op het
jeugdraadetentje te tonen .
Arne: geen concrete puntjes … wel kort voorstellen: ik ben Arne en zit in de werkgroep rond
Skwat – en tienerdag.
Jolien: volgende week allemaal welkom op ons evenement: Bar Jardin!
Ine: leuk! En komen naar Bar Jardin.
Larissa:
o Leuk!
o Kom allemaal op 2/12 kijken naar onze ondervoorzitter Joke – Sloeber poppentheater.
Voor de jeugdverenigingen: 2 euro voor de kindjes + begeleiding gratis. Maar niet
meer begeleiding dan kindjes.
Louise: op 16 december hebben wij ook een leuke kleine kersthappening op de Chiro. Kom
allemaal zeker langs.
Ruben VE: lang, productieve vergadering – het bier stond koud (maar het lokaal ook frisjes
).

Verslag: Evelien
Nagelezen door Ruben De Gucht (voorzitter)

