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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 Femke 

Janssens  
 

x 

 

X 

 
 

  Charlotte Uyttenhove:  X   
Chirojongens 

Overmere 
Elias Uytterschaut  X 

  
  Alexander Van Buren  X   
Joker  Florence Props  X   
  Justine Props   

 x 

JH De Kazerne  
Chloé Amandt  

Robin Baert  

X 

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    x 

Nieuw:  Simon Mertens    x 

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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Verslag AV Jeugdraad 

1. Korte voorstelling van iedereen (zo kennismaken met nieuwe aanwezigen jeugdhuis)  

2. Skwat-dag en Teens Out  

a. Skwat-dag  

i. Zie PPT voorbereid door Lars en Eva  

ii. Evelien legt papieren bandjes klaar voor de Skwat-dag + regelt 

verzekeringen.  

iii. Alle verenigingen krijgen nog laatste update.  

iv. Skwat-dag gelijkend aan vorige jaren.  

v. Joke legt massaspel kort uit – boerderijthema  + extra postje: er kan 

getrouwd worden!  

vi. Vraag aan CJO: mogen de sjorbalken gebruikt worden voor survivalspel? 

Geen probleem …  

b. Teens Out 

i. 4 activiteiten – moeilijk aantal deelnemers in te schatten, maar zo mogelijk 

van 20 tot 80 aanwezigen. Ofwel doorschuifsysteem met heel de groep, ofwel 

opgesplitst in 4.  

ii. CMO moeten juist nog doorgeven wie er helpt.  

3. Rondje Oewist  

a. Spel om de concentratie weer optimaal te krijgen.  

4. Frogfest  

a. De werkgroep is volop gestart. 

b. Ze willen graag input voor bands en dj’s + voor decor  

i. Via online tool ‘Menti.com’ – is er interactief gepolst naar ideeën uit de AV 

Jeugdraad. (Zie bijlage)  

ii. Idee om voor Frogfest soort receptie te organiseren vooraf – om o.a. alle 

leiding maar ook kookploegen, volwassen begeleiders enz. te bedanken voor 

hun inzet! En zo kunnen we alvast vroeg beginnen.  

iii. De datum is 18 oktober! Dus allemaal blokkeren in jullie agenda.  

iv. Kostprijs bandjes – 2,00 euro in voorverkoop – Gert-Jan oppert idee om 

eventueel 2,00 euro te doen in Soevereign – omdat zij de bandjes sponsoren, 

en zo krijgen zij misschien extra cliënteel over de vloer. En op andere 

plaatsen 2,5 euro.  

v. Afsluituur Frogfest – mondeling al gezegd door schepenen/cultuur dat het 

mag verplaatst worden naar 3 uur, maar nog niets officieel. Evelien of 

vervanger plaatst deze vraag op het CBS (college van burgemeester en 

schepenen).  

5. Jeugdbeleid 

a. Bezig met roadmap voor het gemeentebestuur  

i. Gemakkelijke en moeilijkere verwezenlijkingen uit het memorandum …  

ii. Eerst afspraak met schepen van jeugd en burgemeester, daarna verder 

aftoetsen op de jeugdraad en dan naar het volledige schepencollege brengen.  

 

6. Algemeenheden  
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a. Jeugdraadselcafé – woensdag 27/02: 7 jeugdraden, kans om uit te wisselen + 

rondleiding in jeugdontmoetingscentrum van Hamme … ideaal om inspiratie op te 

doen!  

b. Vormingen:   

i. Data workshops Rode Kruis: 12,14,19,26 of 28 maart. De leiding ging het 

bespreken tijdens hun staf.  

ii. Workshops brandveiligheid: wellicht 1 en 3 april – er wordt verder afgetoetst 

met de brandweer.  

iii. Workshop gemachtigd opzichter – Kris heeft data doorgegeven waarop het 

zeker niet kan. Voor de rest wordt het besproken met de politie!  

c. Kampbrochure: volop bezig om de input te verwerken en vernieuwen – graag zoveel 

mogelijk foto’s met jullie gebouw in de verhuur op – of andere foto’s die in een 

kampbrochure zouden kunnen passen. Van zodra bijna rond, wordt deze 

meegenomen in de jeugdraad, zodat jullie nog aanpassingen kunnen doorgeven!   

d. Afvalverwerking:  

i. Schepen en ambtenaar milieu stellen voor om gratis rol pmd en huisvuil te 

voorzien voor verenigingen die meehelpen aan de zwerfvuilactie. Wat vinden 

jullie daarvan?  

1. Opm. dan misschien beter 2 rollen huisvuil? PMD is relatief 

goedkoop…  

ii. Idee vanuit jeugdbeleid en kern: schepen en ambtenaar milieu uitnodigen 

voor AV Jeugdraad in april – zo alle vragen bundelen en hopelijk oplossingen 

zien voor het afvalprobleem.  

1. Opm. van schepen An: ook Carine Meyers uitnodigen – zij zit in de 

bestuursraad van Verko!  

e. AV Maart: twee bezoekers normaal  

i. Lies van Drugpunt  

ii. Diensthoofd vrije tijd, Amber: voorstel nieuw erkenningsreglement voor 

verenigingen.  

7. Varia  

 

a. Rune: hoe zit het met kampvervoer? Wij zijn volop bezig met het zoeken naar 

vervoer.  

i. Idee is er om per vereniging budget te voorzien binnen subsidies – indien zij 

bewijsstuk hebben + nood aan subsidies, kunnen die zo aangevraagd 

worden. Maar dit zit nog niet in een reglement!  

b. Louise: Zatterdag op 23/02! Koop allemaal bandjes. Leuke wedstrijd op Facebook + 

ook kinderfuif met randanimatie.  

c. Chloé: met jeugdhuis willen we graag ‘Lokale Helden’ organiseren – ideeën voor 

lokale bands?  

i. Ronicus (via Maya Sacré)  

ii. Change of Plans (via Renaat Haleydt)  

d. Florence: allemaal welkom op onze voorstelling ‘Assepoesje’.  

i. Wel jammer dat Skwat-dag ligt op een van onze voorstellingsdagen … zo 

kunnen we niet meehelpen.  

ii. Zou er een mogelijkheid zijn om in de feestzaal in Overmere een grotere 

vuilbak te plaatsen? (Evelien of vervanger vragen dit na bij dienst openbare 

werken).  



Gemeentelijke Jeugdraad Berlare 

Dienst vrije tijd 
AV jeugdraad: 21/02/2019  
  

  
 

 

e. Schepen An: verschillende honden gestorven. Dit door de rattenziekte. Opgelet ook 

als jullie met de verenigingen op pad gaan en ergens gaan spelen. Vooral rond 

Kruyenberg opgemerkt.  

f. Gert-Jan: hoe zit het met de subsidies? Vernieuwing? Opvolging daarvan gebeurt door 

diensthoofd vrije tijd, Amber. Normaal komt zij langs in maart om alvast een voorstel 

te doen voor een nieuw erkenningsreglement. Overkoepelend voor alle verenigingen.  

g. Evelien: mijn laatste AV helaas! Maar vanaf 1 maart een vervanger …  

h. Robin en Chloé (jh De Kazerne) : eerste keer en wel de moeite om eens allemaal te 

horen.  

i. Joke: onze blokactie in het Jeugdhuis was een groot succes. 30 à 40 mensen bereikt. 

Robin en Chloé geven aan dat ze dit willen blijven organiseren in het jeugdhuis, met 

medewerking van vrijwilligers.  

 

Verslag: Evelien 

Goedgekeurd: Ruben 

 


