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Verslag AV Jeugdraad
1. Voorstelling Fien Engels van drugpunt
a. Fien stelt drugpunt voor via een interactieve presentatie
b. Contactgegevens drugpunt:
i. Fien Engels
ii. fien.engels@drugpunt.be
iii. 0485 91 00 11
iv. Fien kan je contacteren voor algemene vragen, ontlenen materiaal
drugpunt, recepten mocktails, etc.
v. Wist je dat je op grote evenementen (minimum 500 personen) een
waterbar kan aanvragen via de watergroep? Meer info in deze link:
https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/extraservices/waterbar
c. Drugpunt wil in samenwerking met de gemeente een ‘fuifbox’ opmaken, wat
moet er volgens de jeugdraad zeker in zo een fuifbox zitten?
i. Noodnummers
ii. Banners (alcohol, gratis kraantjeswater, etc.)
2. Intro: bom
a. Geschrapt wegens tijdsgebrek.
3. Evaluatie skwat-dag en teens out
a. Algemeen:
i. Een plan B voorzien bij slecht weer. Eventueel binnen activiteiten
voorzien, de sporthal huren.
ii. De dag planning beter bekijken
iii. Afspraken maken rond alcohol en roken
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iv. De datum vroeger vastleggen. Iedere vereniging checkt tegen
volgende AV of 7 en 14 maart 2020 passen in de agenda
v. De werkgroep rekent op steun van de verenigingen voor een positieve
vibe
b. Skwat-dag:
i. Namiddag spel: meer samenwerken tussen de verschillende
verenigingen, voor de K-crew is het moeilijk om het spel voor een hele
namiddag te trekken.
c. Teens out:
i. De chirojongens van Overmere betreuren dat er ’s middags gerookt
werd in de lokalen
4. Update Jeugdbeleid
a. Memorandum:
i. De bouw en uitbouw van een jeugdcentrum
Op de jeugdradenbijeenkomst van aulam werden we ontvangen in het
jeugdcentrum van Hamme, dit is voor ons absoluut een droomruimte.
Alle faciliteiten waren daar aanwezig; jeugdhuis, jeugddienst,
repetitieruimtes, grote polyvalente zaal, betaalde beroepskrachten via
subsidies, etc.
Op vrijdag 5 april 2019 geeft de werkgroep jeugdbeleid een
presentatie voor het schepencollege als eerste aanzet om de bouw en
uitbouw van een jeugdcentrum in de meerjarenplanning te krijgen. De
werkgroep wil vooral inzetten over de verschillende functionaliteiten
die het gebouw moet kunnen hebben; naast de eerder opgesomde
faciliteiten denken we ook aan het herbergen van dienst vrije tijd,
kinderopvang, huis van het kind, overdag moet het gebruik door bv
senioren ook mogelijk zijn, etc.
ii. Kampvervoer
We willen in onze meerjarenplanning een structurele oplossing voor
het kampvervoer opnemen. Dit kan gaan over het vervoer van geleend
materiaal (bv tenten bij de uitleendienst) en/of het vervoer van en
naar de kampplaats.
b. Afvalverwerking:
i. Onze wensen:
1. Hoe kunnen we als jeugdvereniging milieu en duurzaam
bewust handelen?
2. Welke lokale initiatieven lopen in onze gemeente al?
3. Bij welke organisaties kunnen we voor wat terecht? (DDS/
Gemeente Berlare / Vlaamse Overheid)
4. Hoe kunnen we samen met de gemeente onze kinderen
sensibiliseren?
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5. Zie advies. Hoe omgaan met de afvalproblematiek bij
jeugdverenigingen? (Sorteerstraat – container – dagpas
containerpark)
ii. Een uitnodiging versturen voor volgende AV jeugdraad naar de
betrokkenen: schepen Van Boven (schepen milieu), schepen Meyers
(bestuurslid verko) en Dorien De Waegeneer (ambtenaar milieu)
iii. Tegen 4 april onze wensen doorsturen naar de betrokkenen
5. Update evenementen
a. Secret party – 10 mei – 20u – meer info volgt
b. Culturele activiteit (in samenwerking met de cultuurdienst):
i. Budget beschikbaar om een culturele activiteit te organiseren, +- €
5000.
ii. De activiteit jeugd en cultuur om de uitgave van het budget te kunnen
verantwoorden.
iii. Ruben Bruggeman is gevraagd om werkgroep bij te staan in het
zoeken naar bands. Op deze manier wordt de piste van een optreden
te organiseren onderzocht. Ruben B. maakt een shortlist van bands,
waaronder één grote naam.
iv. Ruben DG zit op woensdag 27 maart om 17u samen met Stijn van de
cultuurdienst om de verschillende mogelijkheden af te toetsen.
c. Frogfest
i. 18 oktober 2019 – 20.00 uur tot 03.00 uur – CC stroming
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. Kostprijs bandjes – 2,00 euro in voorverkoop – Gert-Jan oppert idee
om eventueel 2,00 euro te doen in Sovereign – omdat zij de bandjes
sponsoren, en zo krijgen zij misschien extra cliënteel over de vloer. En
op andere plaatsen 2,5 euro.
iv. Afsluituur – er is mondeling al overeengekomen met
schepenen/cultuurdienst dat het sluitingsuur naar 03.00 uur zou
mogen verplaatst worden, maar er is nog niks officieel bevestigd.
Laurens volgt dit op en brengt dit op het CBS.
6. Update vormingen
a. Vorming rode kruis (AED + reanimatie)
i. Dinsdag 19 maart 2019 – KSA – 19.00 uur
Inschrijvingen ( 9 personen): Jonas Janssens (CJO), Ibram
Uytterschaut (CJO), Judith Van de Winkel (CMB), Maarten Leys (joker),
Justine Props (joker), Femke Maes (KSA), Stef De Thaey (CJO), Robin
Baert (jh De Kazerne), Chloé Amandt (jh De Kazerne)
ii. Donderdag 28 maart 2019 – CMO – 19.00 uur
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Inschrijvingen (15 personen): Alexander van Buren (CJO), Maarten
Smekens (KSA), Stef Mertens (KSA), Aline Liekens (CMO), Femke
Janssens (CMO), Sander de Both (CJO), Elias Uytterschaut (CJO),
Gideon De Coster (CJO), Bjorn Van De Wiele (jeugdraad), Lotte Van
de Winkel (CMB), Jolyn Meesens (CMB), Fien Hertoghe (CMB), Sarah
Michiels (CMB), Louise Fuller (CMB), Noah Vermeir (CMB)
b. Vorming brandveiligheid
i. Maandag 1 april 2019 – brandweerkazerne Berlare – 19.30 uur
Inschrijvingen:
naam
voornaam vereniging
1
De Both
Sander
chirojongens Overmere
2
De Geest
Toon
chirojongens Overmere
3
De Gucht
Wouter
chirojongens Overmere
4
de Smet
Mathieu
chirojongens Overmere
5
De Vuyst
Alanis
chiromeisjes Berlare
6
de Winter
Benjamin
ksa Berlare
7
Fuller
Louise
chiromeisjes Berlare
8
Hertoghe
Fien
chiromeisjes Berlare
9
Malyster
Gilian
ksa Berlare
10
Meesens
Jolyn
chiromeisjes Berlare
11
Michiels
Sarah
chiromeisjes Berlare
12
Props
Florence
joker Overmere
13
Quinteyn
Tibo
chirojongens Overmere
14
Smekens
Maarten
ksa Berlare
15
Uytterschaut Ibram
chirojongens Overmere
16
Van de Winkel Judith
chiromeisjes Berlare
17
Van de Winkel Lotte
chiromeisjes Berlare
18
Van Hee
Robbe
chirojongens Overmere
19
Vermeir
Noah
chiromeisjes Berlare
ii. Woensdag 3 april 2019 – brandweerkazerne Berlare – 19.30 uur
Inschrijvingen:
naam
voornaam vereniging
1
Beirnaert
Branko
chirojongens Berlare
2
De Coster
Gideon
chirojongens Overmere
3
De Nul
Joke
jeugdraad
4
De PelsmaekerSilke
jeugdraad
5
Degeest
Lenie
chiromeisjes Overmere
6
Desante
Larissa
jeugdraad
7
Dumoulin
Gunnar
chirojongens Overmere
8
Persyn
Lars
chirojongens Berlare
9
Pieters
Aster
chirojongens Overmere
10
Roggeman
Wout
chirojongens Berlare
11
Thibau
Kris
chirojongens Berlare
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12
13
14

Van Daele
Tine
Van de Wiele Sverre
VandemoorteleWilliam

chiromeisjes Overmere
chirojongens Overmere
chirojongens Overmere

iii. Woensdag 10 april 2019 – brandweerkazerne Berlare – 19.30 uur
Inschrijvingen:
naam
voornaam vereniging
1
van Impe
Rune
ksa Berlare
2
Amandt
Chloé
jh de kazerne Berlare
3
De Gucht
Linde
chiromeisjes Overmere
4
van Buren
Alexander
chirojongens Overmere
5
Van Eetvelde
Midas
chirojongens Berlare
6
Leys
Maarten
joker Overmere
7
Baert
Robin
jh de kazerne Berlare
8
Van Langenhove
Robbe
jh de kazerne Berlare
9
Props
Justine
joker Overmere
10
De Coster
Ewoud
chirojongens Overmere
7. Update financieel
a. Skwat-dag:
i. Overzicht:

ii. Bijdrage gemeente: 351,27 EUR.
b. Algemeen financieel overzicht:
i. Na de inzichten uit de toelichting, was de raming op 13/11/2018 niet
correct gemaakt. De jeugdraad kan dus op €1261,07 minder rekenen
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voor het werkjaar 2018-2019. Doordat de tienerdag/skwatdag
€1048,73 minder ondersteuning nodig had vanuit de Jeugdraad, kan
dit verholpen worden.
ii. Uiteindelijk blijft er op 20/03/2019 een kassatotaal over van €2128,28.
De jeugdraad stelt voor om dit kassatotaal te gebruiken voor volgende
geplande projecten en werkingsmiddelen.

iii. Er is geen negatief/ positief effect op de financiën van de jeugdraad.
De kosten blijven inde gebudgetteerde kosten/ inkomsten. Het belang
van het opmaken van een budget blijft essentieel! Voor verdere details
- Zie apart verslag.
8. Varia
a. Lars

b.

c.

d.

e.

i. Kandidaat om te helpen in de werkgroep die activiteit samen met
cultuur gaat organiseren
Robin
i. Opening jeugdhuis wordt voorzien in april (meer info volgt + Joke
stuurt agenda verenigingen door naar jeugdhuis)
Alexander
i. 27//04 aspistrike
ii. Onrust omtrent gebruik van het Boerenkrijgpark na de
renovatiewerken in het park. Vooral omtrent de dolle Chirodagen,
momenteel zijn de chirojongens in overleg met de gemeente.
Reactie van Ann: de gemeente moet rekening houden met de status
van de werken, maar de gemeente gaat zeker met de chirojongens
rond tafel zitten.
Linde
i. Skwatdag 7-maart 2020 lukt niet omdat chiromeisjes Overmere dan
hip-gekip hebben
Laurens
i. Fiscale attesten worden met alle verenigingen meegegeven.
Vraag van alle verenigingen: kunnen de fiscale attesten volgend jaar
via e-mail opgestuurd worden?
ii. Het vernieuwde erkenningsreglement is voorlopig nog niet finaal
afgewerkt, indien mogelijk komt diensthooft Vrije Tijd, Amber Vande
Winckel, dit voorstellen op de volgende AV
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iii. Vraag van Karen de nul: kunnen alle verengingen die hun lokalen
verhuren recente foto’s doorsturen voor de kampgids?
(karen.denul@berlare.be)
iv. Volgende AV: 18 april 2019 – 20.00 uur – jeugdhuis de kazerne
f.

An

i. Oproep voor afvaardiging van de jeugdraad in de gecoro
(gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening), leden van deze raad
krijgen een zitpenning. Wie interesse heeft kan dit melden bij Laurens.
ii. Oproep voor afvaardiging van de jeugdraad in de cultuurraad, Stijn
van de cultuurdienst staat hier ook achter. Wie interesse heeft kan dit
melden bij Laurens
g. Rune
i. 26 april streekbierenavond KSA
ii. 27 april eetfestijn kip met frietjes KSA
h. Florence
i. Grote vuilbakken voorzien in de gemeentelijke feestzaal in Overmere,
vuilbakken waar je zeker een grote vuilbak kan insteken. Eigenlijk in
alle ruimtes, maar zeker aan de gang tussen de zaal en de
kleedkamers.
i. Louise
i. Balletjes in tomatensaus 23 en 24 maart, met kortingen voor
verenigingen en inschrijven niet noodzakelijk
ii. Aspicegirls (fuif) 30 maart
iii. Idee voor jeugdruimte: atelier en tentoonstellingsruimtes…
j. Ruben DG
i. De jeugdraad mag een jeugdraad-approved label ontwikkelen om de
programmatie van CC Stroming Berlare te beoordelen.
Hoogstwaarschijnlijk is dit iets voor de volgende AV.
ii. De cultuurdienst wil in de toekomst nauwer met de jeugdraad
samenwerken. De jeugdraad zou voor de cultuurdienst op prospectie
mogen gaan voor potentiële voorstellingen en activiteiten bij te
wonen.
iii. Het adviesradencollectief gaat geïnstalleerd worden.
iv. Ruben stop volgend werkjaar sowieso als voorzitter.
Enthousiastelingen kunnen zich kandidaat stellen in september.
9. Stemming
a. Een campagne ontwikkelen rond “gratis water op evenementen” (affiches,
banners, etc.)
i. Zien de verenigingen dit zitten? Iedere vereniging koppelt dit terug op
de vergadering
ii. Onofficieel is vandaag iedereen voorstander.
iii. Details moeten nog verder uitgewerkt worden.
b. Budgetten aanpassen zoals voorgesteld in het financieel verslag van Kris?
i. Unaniem goedgekeurd op de AV
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c. Afvalbeleid, een bijeenkomst met VERKO organiseren
i. Unaniem goedgekeurd op de AV
d. Advies kampenvervoer; budget voor kampvervoer, kampverhuis etc.
i. Unaniem goedgekeurd

Verslag: Laurens Everaert
Nagelezen & Goedgekeurd: Ruben De Gucht

