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Organisatie  Naam Aanwezig  Afwezig  Verontschuldigd 

Chiromeisjes Berlare  Louise Fuller  *   

  Jasmijn De Bock   * 

  Ine Van de Berge *   

Chirojongens Berlare Lars Persyn *   

  Ruben Van Eetvelde *   

KSA Berlare  Rune Van Impe *   

  
Stiebe Van Impe – 
vervanger Kato Casier 

*   

  
Maarten Smekens – 
vervanger Maren 
Debois 

*   

Chiromeisjes 
Overmere 

Lenie De Geest – 
vervanger Fusia De 
Both  

*   

  
Charlotte Uyttenhove – 
vervanger Linde De 
Gucht 

*   

Chirojongens 
Overmere 

Elias Uytterschaut *   

  
Alexander Van Buren -  
Vervanger Ibram 
Uytterschaut  

*   

Joker  
Florence Props – 
vervanger Maarten 
Leys 

*   

  Justine Props  *   

JH De Kazerne  Chloé Amandt    * 

 Robin Baert *   

Vrienden van 
Kaboom  

Joyce Van Linter   * 

Onafhankelijken  Brenten Smekens  *   

  Bjorn Van de Wiele  *   

  Arne Temmerman  *   

  Silke De Pelsmaeker *   

  Jolien Van den Branden *   

  Eva Aelbrecht  *   

  Gert-Jan Pieters    * 

 Aaron De Pelsmaeker  *   

 Ruben Bruggeman *   

Schatbewaarder  Larissa Desante    * 
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medeschatbewaarder 
+ chirojongens 
Berlare  

Kris Thibau    * 

Ondervoorzitter  Joke De Nul *   

Voorzitter  Ruben De Gucht  *   

Schepen  An Van Driessche   * 

Vrijetijdsconsulent Laurens Everaert  *   

Gast  – volwassen 
begeleider KSA 
Berlare 

Geert Haleydt *   

 

Verslag AV Jeugdraad 

1) Traktatie  

a) Traktatie van Evelien voor de geboorte van Odiel 

2) Update en evaluatie vormingen 

a) AED en reanimatie 

i) CJB 

(1) CJB hadden onlangs een aparte vorming voor AED en reanimatie met 12 

leiders 

(2) Genoeg tijd en ruimte voor vragen  

(3) Vorming mag zeker om de 2 jaar georganiseerd worden  

ii) CMB 

(1) Gevoel dat de theorie soms langdradig was en dat sommige zaken dubbel 

uitgelegd worden 

iii) Joker 

(1) Gevoel dat de theorie soms langdradig was 

(2) De praktijk was zeer nuttig 

(3) De nadruk misschien meer op kinderen leggen 

iv) Jeugdraad 

(1) Vorming mag zeker jaarlijks georganiseerd worden 

b) Brandveiligheid 

i) CJB vragen of het mogelijk is om de signalisatie voor een evacuatieplaats via de 

gemeente te regelen?  

c) Gemachtigd opzichter 

i) Donderdag 2 mei om 19.30 uur 

3) Evenementen 

a) Secret party 

i) Vrijdag 10 mei 

ii) Alles is geheim 
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iii) Joke deelt een flyer en een enveloppe uit. Het is de bedoeling dat de 

verenigingen de opdrachten uitvoeren om meer info over het event te krijgen 

iv) Het event is enkel voor huidige leden en leiding van de verenigingen en 

jeugdraad 

b) Frogfest 

i) De programmatie is volop bezig 

ii) De principevraag voor de organisatie van frogfest (inclusief het einduur 03.00uur) 

staat op het CBS van 3 mei 

4) Oewist – de bom 

5) Stavaza 

a) Jeugd met een stem 

i) Op 5 april een presentatie gehad voor de leden van het CBS. Positief dat we de 

tijd gekregen hebben om ons ideeën voor te stellen, het zal belangrijk zijn om in 

de toekomst alles goed op te volgen om een stem te hebben binnen het beleid. 

ii) Next steps 

(1) Proberen om een afspraak te maken met schepen Van Driessche en schepen 

Vandersnickt om JC Den Appel in Hamme te bezoeken. 

(2) Overleg met Amber (hoofd dienst vrije tijd) op 9 mei   

b) Label voor het programmaboekje van het CC 

i) Aaron ontwerpt een label  

ii) Ruben toetst dit verder af met Stijn van het CC 

c) Feestloket 

i) Meer online aanvragen en plannen is een nood die veel verenigingen hebben 

ii) De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een evenementenloket, het kan 

nuttig zijn om als jeugdraad onze noden kenbaar te maken 

d) Fiscale attesten 

i) Er wordt gelobbyd om fiscale attesten elektronisch te maken  

ii) Joke volgt dit verder op 

e) Het subsidiereglement herbekijken 

i) Dit moeten we overleggen met Amber 

ii) Joke volgt dit op 

f) Organisatie jeugdradencollectief 

i) Opnemen vanaf volgend werkjaar 

g) Bezoek kern bij verenigingen 

i) Om een klik met der verenigingen te behouden wil de kern nog voor de zomer bij 

alle verenigingen eens langsgaan op de vergadering 

6) Adviezen 

a) Advies kampvervoer 

i) Zie advies in bijlage 

ii) Laurens zet advies op CBS 

iii) Silke volgt dit op  
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b) Brainstorm adviezen 

i) Via een QR-code kan iedereen ideeën doorgeven rond bepaalde thema’s. – Silke 

volgt dit verder op . 

ii) Gratis drinkwater op evenementen? Alle verenigingen geven aan zich te kunnen 

vinden in dit idee, enige bedenking: zeker en vast aanbieden op fuiven, maar niet 

aanbieden op eetfestijnen omdat dit commercieel gezien geen interessante keuze 

is. 

c) Opvolgen adviezen 

i) Silke heeft een checklist gemaakt 

ii) Laurens controleert de status van alle adviezen op de lijst van Silke 

7) Jeugdraadaprooved label voor programmatie CC  

Bart Cannaerts Studio gaga Frogfest jeugdraad Nachtwacht 

Les truttes Operaar poephaar Jens Dendoncker Tirette raspoetin 

Yevgueni Week van de poëzie Circus Filmfestival 6+ 

Maaike Cafmeyer Han Solo Fata morgana 
jeugdraad 

The wizards 

8) Varia 

a) CJO 

i) Status boerenkrijgpark: in overleg met gemeentebestuur (schepen Van Driessche 

en schepen Vandersnickt) 

ii) 27 april aspistrike: nog een aantal sloten vrij 

b) CMO 

i) Volop bezig om de verhuur van de lokalen op te starten 

ii) 28 juni Loca Ligne: fuif chiromeisjes 

iii) Vraag rond afval en containerpark komt sowieso aan bod in het lopende advies 

rond afvalbeleid. 

c) Eva 

i) Bezig met de opmaak van een draaiboek rond SKWAT-dag, input geven mag. 

d) Joker 

i) Jokerweekend net achter de rug 

ii) Aangenaam dat punt rond plaatsen vuilnisbakken feestzaal opgevolgd wordt  

e) Jh De Kazerne 

i) Hele maand april beerpongtoernooi georganiseerd  

ii) 26 april openingsreceptie en –fuif 

iii) Al een aantal klachten gekregen van de buren rond geluidsoverlast. 

Daaropvolgend met een aantal buren overleg gepleegd en hun tips opgevolgd. 

f) CJB 

i) Wegwijzers scheve villa staan er  

ii) Tip om meterstanden bij het huren van een weekend-/kampplaats op te volgen: 

neem een foto van de meterstanden  

g) Joke 
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i) Dienst citymarketing zoekt nog een paashaas op paasmandag. Zijn er binnen de 

jeugdraad geïnteresseerden?  

h) Silke 

i) Bedankt voor de input rond adviezen 

i) KSA 

i) Vrijdag 26 april: streekbierenavond 

ii) Zaterdag 27 april: eetfestijn (kip & friet) 

iii) Leuke tool om via QR-code ideeën rond adviezen weer te geven 

iv) Jammer dat evenementen samen vallen als de planning van verenigingen al 

ruime tijd op voorhand vastligt. 

j) Geert  

i) De jeugdraad heeft de kracht om punten van verschillende verenigingen en 

jongeren te bundelen richting het beleid, dat is een heel bijzondere kracht. 

k) Louise 

i) Kandidaat-DJ’s voor secret party gezocht! 

l) Ruben DG 

i) Goede vergadering 

ii) Wat is de status van de subsidiedossiers bij de verenigingen? 

(1) CJO – afgewerkt 

(2) CJB – afgewerkt 

(3) CMO – lopende 

(4) KSA – afgewerkt 

(5) CMB – lopende 

iii) Volgende AV zullen subsidies aan bod komen, iedereen mag binnen zijn 

vereniging nadenken waar noden zijn. 

iv) De kern gaat in september normaal een plan- en evaluatiedag organiseren. Om 

dit werkjaar af te sluiten en volgend werkjaar te plannen. Geïnteresseerden zijn 

altijd welkom om aan te sluiten bij de kern.  

m) Volgende AV: 16 mei om 20.00u – foyer CC Stroming 

 

Verslag: Laurens Everaert 

Nagelezen & goedgekeurd: Ruben De Gucht 


