
	

ONDERWERP/PLAATS 
Jeugdraad AV/ Jeugddienst De Muze vergaderzaal 

DATUM/TIJD 
26 oktober 2017  

AANWEZIG 
Hellen Volckaert (jeugddienst), Elke Van Wayenberge (Voorzitter jeugdraad, Chiro ST. 
Andries), Bess Bogaert (Scouts), Louie Van Rijselberge (Lid bestuur, studentenkring), 
Marieke Verhaege (Chiro ST. Martinus meisjes), Jelien Van Effelterre (Chiro ST. Martinus 
meisjes), Maarten Van Melckebeke (Chiro ST. Martinus jongens), ? (Chiro ST. Martinus 
jongens), Debra Van Den Bossche (Chiro ST. Andries), Lisa Wijns (Chiro Heilig Hart), Dries De 
Cooman (Chiro Heilig Hart), Anton Van Hauwere (JNM Zottegem), Arne De Koninck (Jong 
N-VA), Fons Roelandt (Chiro Strijpen), Jesse Tuybens, Celine De Koninckbroeck 
 

VERONTSCHULDIGD 
Sandra De Roeck (Schepen van Jeugd), Lien Van Der Bracht (JAC-medewerker), Alana 
Francois (ondervoorzitter, Akabe), Bastiaan Smis (Secretaris, Jeugdhuis), Jakob Ghijs (JNM 
Zottegem), Pol De Backer (Scouts)  
 

AFWEZIG 
Arno Redant (speelplein Hemelrijk), Tim Maegerman (speelplein Hemelrijk), KAJ Maria 
Oudenhove, Akabe 

AUTEUR VERSLAG 
Louie Van Rijselberge (Bjarne Van Der Pulst 

Agendapunten 
1. Beisloven stand van zaken 
2. Wervel @ stage 
3. Subsidies 
4. Evaluatie D&NvdJ 
5. Advies fuifzaal 
6. A-team verkiezingen 
7. Fotowedstrijd + datum bingo 
8. Week van het bos 

VERSLAG 
Jeugdraad AV 

Datum 
26 oktober 
2017 
 
Pagina 
1 / 4 
 
N/Referentie  
JR-AV 
	
Contact  
Stad Zottegem  
Beislovenstraat 4 
9620 Zottegem 
  
09 367 91 98  
 



2 / 5 
	

9. Aanpassing prijzen uitleendienst  
10. Kunstendag voor kinderen 
11. Autoloze zondag 
12. Varia 

 

1. Beisloven stand van zaken 
 

Momenteel zijn de werken gestart voor het nieuwe Beislovenproject. Celine De 
Konickbroeck, een studente lager onderwijs die haar Bachelor proef schrijft over 
een zoektocht binnen het Beislovenproject, kwam haar project toelichten en vraagt 
de hulp aan de AV om verschillende impulsen te krijgen van de Zottegemse 
jeugdbewegingen over haar concept. Zij zou graag een educatieve 
wandelzoektocht ontwikkelen voor de Zottegemse scholen maar dit kan eveneens 
gericht zijn naar de jeugdbewegingen. 
 
Idee om een a-team op te richten rond Beisloven, met haar project in gedachten. 
Op dit moment geen kanidaten, bestuur bekijkt dit verder. 

 

2. Wervel@stage 
 
In kader van het Egmontjaar organiseert de jeugdraad Wervel on stage. Dit wordt 
een talentshow/vrij podium waar iedere Zottegemenaar zijn mooiste kunstjes kan 
komen tonen, zowel jong als oud. Daarnaast willen we deze dag ook het 
Beislovenpark officieel openen en willen dit A-team dus opentrekken naar de buurt, 
ook de milieudienst zal meeorganiseren. 
 
Datum: 23 juni b2018, het A-team “Wervel on stage” kwam al 1 keer samen en zal dit 
project verder trekken. Momenteel in A-team: Arno, Jesse, Elke, Debra en Hellen. 
Volgende afspraak: donderdag 14 december om 18u om een promofilmpje te maken. 

 

3. Subsidies 
 
Wordt uitgesteld naar de volgende AV aangezien dossiers nog niet zijn nagekeken. 

 
 

4. Evaluatie dag en nacht van de jeugdbeweging 
 
Ontbijt: 
Grotendeels positief onthaald, de enige opmerking die verschijnt is om volgend jaar 
mogelijks met Panos samen te werken ifv de koffiekoeken. 
 
Spaghetti en Quiz: 
De spaghetti werd goed bevonden, al waren er enkele kleine minpuntjes (soms een 
kleine wachtrij, onvoldoende bestek). Daarnaast waren de geluidsproblemen bij de 
quiz de grootste kritiek, alsook dat de zaal in het Hemelrijk iets te klein lijkt te 
worden. Na even te debatteren over een nieuwe locatie, werd beslist dit punt uit te 
stellen naar de volgende AV en zal dit punt ook op bestuursweekend besproken 
worden. 
 
Foyer: 
De Nacht vd Jeugdbeweging kreeg in vergelijking met de andere 2 initiatieven 
slechtere commentaren. In het algemeen werd er gesteld dat er iets te weinig 
respect uitkomt van de verschillende jeugdbewegingen, wat zich in verschillende 
zaken heeft geresulteerd deze avond. Allereerst was de opkomst een pak lager en 
gaven sommige jeugdbewegingen het na om even langs te komen. Ook werden er 
later op de nacht nog enkele zaken gestolen uit de Foyer en werd er even 
ingebroken in de cultuurzaal door leden van een jeugdbeweging. SKS, de 
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organisatoren van deze fuif hebben er geen probleem mee om deze avond op poten 
te zetten, maar vinden bovenstaande feiten wel heel jammer en hopen dat we dit in 
de toekomst kunnen veranderen. 
 
Er wordt voorgesteld om volgend jaar met plastic bekers te werken in plaats van 
glas, aangezien er verschillende glazen gebroken werden binnen en buiten de zaal. 
Ook moet er beter naar Filip Morre gecommuniceerd worden dat de zaal iets beter 
in orde mag zijn, de drankvoorraad was ontoereikend en ook schoonmaakmateriaal 
ontbrak. 

 

5. Advies fuifzaal 
 
Het bestuur van de jeugdraad schreef een advies naar het schepencollege omtrent 
het fuifbeleid. Hier klaagde zij onder andere enkele strenge reglementen aan en 
kwamen met voorstellen om de fuifzaal een meer aangename plek te maken. 
De gevraagde punten: 

• Vraag telkens advies aan de AV indien er nieuwe regels en/of   
aanpassingen gebeuren in het fuifreglement. 

• Zorg voor vaste zetels voor min 2 leden van het DB van de jeugdraad, in alle 
relevante werkgroepen die samenkomen rond de fuifzaal in de Bevegemse 
Vijvers. 

• Zorg voor meer en betere ondersteuning van het stadsbestuur naar 
Zottegemse jeugdverenigingen die een fuif organiseren. 

o Meer financiële middelen voor de fuifzaal door bvb vaste 
lichtinstallatie te voorzien 

o Meer plakzuilen voorzien dan de huidige 2 
• Creëer de mogelijkheid om de fuifzaal kleiner te maken. 
• Zet in op meer patrouilles rondom de site van de fuifzaal tijd fuiven, niet 

enkel bij grote commerciële fuiven. 
 
Het antwoord van het schepencollege was grotendeels positief. Op elk punt zijn zij 
bereid tegemoet te komen, behalve het kleiner maken van de fuifzaal lijkt hen 
moeilijk, maar de vraag kan verder onderzocht worden (samen met het AGB). 

 

6. A-team fuiven 
 
Het promotiefilmpje van de campagne “100% positief fuiven” is af, dit moet worden 
voorgesteld aan de pers.  
 
Datum werd voorgesteld (na AV op FB): op dinsdag 21 novmeber 2017 om 17u in De 
Muze. 

 

7. Fotowedstrijd + bingoavond 
 
De winnaar van de fotowedstrijd wordt zoals altijd bekend gemaakt op de 
bingoavond.  
 
Datum bingoavond: vrijdag 23 februari 2017 om 20u in De Muze. Deze datum werd 
verlaat omdat er vorige jaar nog veel volk in de examens zaten. 
 

8. Evaluatie week van het bos 
 
Door het erg goede weer en grote opkomst kunnen we spreken van een topeditie. 
Zeker de bosgolf werd warm onthaald, waardoor de JR beslist deze ook aan te 
bieden in de uitleendienst aan gezinnen. De spelregels worden hiervoor op de site 
gepost en er wordt gekozen om de sticks gratis uit te lenen, mits een waarborg. 
Daarnaast moet er nog een handig formuliertje gemaakt worden waar de spelregels 
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en een scorebordje opstaan, zodat de mensen dit gemakkelijk zelf kunnen afprinten 
of afhalen op de jeugddienst. 
 

9. Aanpassingen prijzen uitleendienst 
 
De prijslijst van de uitleendienst krijgt een update omdat heel wat materiaal nog 
niet op de lijst staat en omdat enkele prijzen moeten worden herzien. Indien we de 
prijzen willen veranderen, moet dit goedgekeurd worden door de gemeenteraad. 
Daarom werd de vraag gesteld aan de AV om de prijzen te overlopen. De AV is 
echter van de mening dat de prijzen al heel democratisch zijn en vertrouwt de 
jeugddienst in het aanpassen van de lijsten. De hele lijst werd vervolgens overlopen 
en de jeugddienst zorgt tegen de volgende vergadering voor de nieuwe prijzen. Na 
de goedkeuring op volgende AV kan dit dan naar de gemeenteraad (in februari 
omdat er in januari geen GR is). 
 

10. Kunstendag voor kinderen 
 
Op zondag 19 november wordt de kinderkunstendag in Zottegem georganiseerd. In 
de Muze, Bib en de 2 academies zullen er verschillende kunstzinnige activiteiten te 
doen zijn voor de Zottegemse kinderen. Er wordt vanuit de jeugddienst nog een 
warme oproep gedaan om te komen helpen en groepen die willen zijn welkom om 
deel te nemen aan de verschillende workshops. 
 

11. Autoloze zondag 
 
De autoloze zondag werd heel positief onthaald bij de Zottegemse 
jeugdbewegingen. Er was sprake van een heel toffe en supergezellige sfeer. 
 

12. Varia 
 

• Vraag van Bess Bogaert: Kampvuur op het festivalterrein, aangezien de 
buren van de scouts zeer veel klagen. Er wordt voorgesteld om een klein a-
team hiervoor op te richten en een goed voorstel uit te werken. 

 
• A-team De Muze heeft nog niet veel progressie gekend, tijdens het 

bestuursweekend wordt dit onderwerp verder aangesneden. 
 

• Vraag van Debra Van Den Bossche: Vraag over de containerparkkaart, heel 
veel onduidelijkheid, dit wordt nagevraagd bij stadsbestuur na overleg op 
het bestuursweekend (Alana neemt deze taak opzich). 

 
• Vraag van Fons Roelandt: Vraag over de stockering van caravan Chiro 

Gewest Zottegem. Kan eventueel op de parking van De Muze maar er wordt 
aangeraden dit via schepencollege aan te vragen. 

 
 
 
VOLGENDE AV – 14 DECEMBER 2017 – 20U – RAADZAAL STADHUIS OP DE MARKT 
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