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Vergadering  |  Algemene Vergadering | 2013-02-21 AV1  

Datum   |  21 februari 2013 Verslag  |  Hellen 

Aanwezig  |  JESSE TUYBENS chiro str ijpen/voorzitter ,  AN DE BIE  jnm/db, IGOR VAN HERZEELE  db,  JOOST FRANCEUS, 

SANDRA DE ROECK schepen van jeugd, HELLEN VOLCKAERT jeugdconsulente , EVELIEN CORNIL  j ip,  CHARLOTTE DE 
DECKER onafhankeli jk ,  MAARTEN VANSINTJAN  onafhankel ijk ,  LIES DE TURCK chiro velzeke meisjes ,  NELE DE SUTTER 
chiro velzeke meisjes ,  PORREZ JOREN chiro velzeke jongens ,  NOERENS JOACHIM  chiro  velzeke jongens , VAN 
WAYENBERGE ELKE  chiro str ijpen, TINA GALLANT  onafhankelijk ,  SYLVIE MAEGERMAN akabe, THIJS HAUSTRAETE  
onafhankelijk ,  WANNES VAN WAEYENBERGE scouts/animo.  

Afwezig  |  jong  vld , kaj  maria oudenhove, jong  cd&v.  

Verontschuldigd  |  WOUTER HANSKENS db ,  SAM KANTERS db ,  JASPER DE GUSSEM db ,  BASTIAAN SMIS 

jeugdhuis  de muze ,  KENNY MICHIELS chiro zottegem.  

 

Agendapunten  |    

1.  Verwelkoming (nieuwe leden) + goedkeuring vorig verslag  

2.  Voorstell ing nieuwe vis ie jeugdraad Zottegem  

3.  Afscheid Schepen van Jeugd en verwelkoming Nieuwe Schepen  

4.  A-teams 

5.  Activiteiten jeugdraad: infoavond fuiven, dag v/h park, BSD, OSD,…  

6.  Agendapunten jeugdraad:  

7.  Puntje Greenlabel  

8.  Advies fuifzaal  

9.  Nieuw lid JR: Thijs Haestraete 

 

1.  Verwelkoming (nieuwe leden) + goedkeuring vorig verslag  

 

Verwelkoming pers die aanwezig zijn voor het afscheid van schepen van Jeugd Joost Franceus en voorstelling visietekst.  

Korte voorstellingsronde + voorstellen nieuwe leden: 

 

Nieuwe leden |  

 Sandra De Roeck: nieuwe schepen van jeugd. 

 Lies De Turck: Chiro Velzeke meisjes 

 Nele De Sutter: Chiro Velzeke meisjes 

 Joren Porrez: Chiro Velzeke jongens 

 Joachim Noerens: Chiro Velzeke jongens 

 Elke Van Waeyenberge: Chiro Strijpen 

 Thijs Haestraete: onafhankelijk 
 

Goedkeuring vorig verslag | 

Blijkbaar kan niet iedereen de verslagen openen op de blog van de jeugdraad, aanpassen. En de vraag om iedere keer per 

mail te versturen. Wordt normaal gezien gedaan, maar de vorige jeugdraad was al eventjes  geleden: oktober 2012. 

 

Bij lage |  

Nieuwe lijst in bijlage, oproep via facebook/mail dat volgende verenigingen nog iemand afvaardigen: kinderkoor, Jong VLD, 

Jong CD&V, KAJ Maria Oudenhove. 

 

 

2.  Afscheid Schepen van Jeugd en verwelkoming Nieuwe Schepen  

 

12 jaar lang was Joost Franceus Schepen van Jeugd in Zottegem. Aangezien hij niet kon aanwezig zijn op de 

nieuwjaarsreceptie van de jeugdraad, willen we hem graag in de bloemetjes zetten tijdens deze Algemene Vergadering.  

Dit willen we via een diavoorstelling, die je kan nakijken op deze link: http://jeugdraadzottegem.blogspot.be/ 

 

http://jeugdraadzottegem.blogspot.be/
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In zijn afscheidswoordje bedankte Joost op zijn beurt alle vrijwilligers in het jeugdwerk. Hij was graag schepen van jeugd, hij 

hoopt ons nog regelmatig tegen te komen. Hij wil gerust nog ijsjes uitscheppen op de OSD . 

 

MERCIKES JOOST! EN WELKOM SANDRA! 

 

3.  Voorstell ing nieuwe vis ie jeugdraad Zottegem  

 

Het jeugdbeleidsplan moet in de toekomst niet meer geschreven worden, alle domeinen worden opgenomen in 1 

meerjarenplan van Stad Zottegem. Dit plan wordt om de 6 jaar geschreven. Om ook het jeugdbeleid hierin op te nemen wou 

het dagelijks bestuur een visietekst maken waarin de visie op het jeugdbeleid wordt opgenomen. Deze tekst moet worden 

goedgekeurd, aan de hand van de PowerPoint werd de tekst voorgesteld aan de pers en aan de leden van de algemene 

vergadering. Op maandag 25 februari 2013 wordt deze besproken op het College van Burgemeester en Schepenen.  

De Powerpoint kan bekeken worden op deze link: http://jeugdraadzottegem.blogspot.be/, op deze blog kan je ook de tekst 

voorgesteld aan het schepencollege vinden. 

 

Belangrijkste punten | 

 Structuur van de jeugdraad veranderen: A-teams (i.pl.v. werkgroepen). Jaarlijks worden enkele acties opgenomen 
door de Algemene Vergadering (A.V.), zowel op korte als lange termijn. In deze A-teams kunnen ook andere 
geïnteresseerden meewerken (niet uit de jeugdraad, naargelang het thema.).  

 Betere communicatie: zowel intern als extern. 

 Functie van adviesraad verbeteren: meer, beter, opvolging, zie afsprakennota tss jeugdraad en stadsbestuur. 

 Bureau wordt dagelijks bestuur (D.B.) en jeugdraad Algemene Vergadering (A.V.). Consequent gebruiken  
 

Visietekst werd unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering.  

 

Aantal stemmen|  

Verenigingen|  10 

Jeug dhuis ,  C hi ro  S t r i j pe n,  C h iro  V elze ke M , S peel p le i n ,  C h i ro  

Vel ze ke J ,  A ka be,  J NM , Sco uts ,  C h i ro  Zot te ge m  (C ha r lo l t te  

s te m ge kre ge n) ,  A n i mo.  

 

Onafhankelijke leden| 3 

Aantal act ieve verenigingen | 10 

Aantal op li jst  jeugdraad| 14 

 
 

 

4.  A-teams 

Bij de start van A.V. kregen alle leden kaartjes om op in te vullen wat zij belangrijk vinden dat er in Zottegem zeker nog moet 

gebeuren. 

 

Wat | 

  Jongeren warm maken voor sport en hen met fiets naar de sportvereniging krijgen.  

  Betere fietspaden: 1-richtingsvak moet 2-richtingsvak zijn voor fietsers. 

  Speelbos en speelruimte verbeteren. 

  Betere fietspaden: Z. veilig bereikbaar met de fiets vanuit ELKE deelgemeente.  

  Eigen bierbrouwen van de jeugdraad. 

  Bierkaartjes om de jeugdraad beter bekend te maken. 

  Meer speelpleintjes. 

  Speelelementen doorheen de stad. 

  Een nieuw chirolokaal voor Velzeke (x 4). 

  Skatepark + voetbal/basketbalveld – allemaal bij elkaar. 

  Meer plakborden. 

  Jeugd meer naar jeugdhuis lokken – door feestjes,… - ook oudere jeugd bereiken. 

  Beter beleid van politie bij fuiven. 

  Overzicht van de activiteiten van Z. – niet enkel van de jeugdraad , ook andere adviesraden.  
 

 

 

http://jeugdraadzottegem.blogspot.be/
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Bespreken enkele punten  |  

Betreft bouw Chiro Velzeke: bouwvergunning niet goedgekeurd door Stad Zottegem, grond is aangekocht, moeilijk bij de 

buren. Misschien de mogelijkheid om een nieuw lokaal te bouwen op hun huidige locatie. Vzw eens laten afspreken met de 

jeugddienst om de bouwcommisie toch al laten opstarten. Overleg plannen met de Vebe: Tom Leenaert.  

 

Volgende jeugdraad “Uit in Zottegem” nog eens bespreken, dit is een algemene site waarop alle activiteiten van Zottegem 

kunnen geplaatst worden, kan ook toegevoegd worden aan je eigen site!  

 

Hoe  |  

 Minder jeugdraden, dus moeten de A-teams goed werken, is nieuw dus wordt een zoektocht. 

 Proberen te vertrekken van wat we reeds hebben aan info, lijst opmaken van de verschillende acties, daaruit de 

hoogstnodige voor 2013 opnemen. Niet opnieuw blijven bevragen. 

 Data (doodle) vastleggen om tijdens deze vergadering uit de opgemaakte lijst, die getoetst werd via mail en 

facebook, een aantal acties vast te leggen. 

 Hoeven niet altijd grote acties te zijn, vb meer representatief maken van de jeugdraad (meer jongeren aanspreken).  

 Via de A-teams moeten acties opgenomen worden die binnen een (korte) termijn haalbaar is, ook financieel 

aftoetsen of dit nog dit jaar haalbaar is. 

 

5.  Activiteiten Jeugdraad  

Nieuwe data info-vergadering| fuifbeleid 

Om 2 redenen gaat de infovergadering NIET door op 15 maart 2013: de nieuwe geluidsmeters zullen nog niet geleverd zijn en 

het speelplein plande een quiz op die avond, waaraan veel vrijwilligers deelnemen.  

Voorstel 26 april of 3 mei? A.V. stelt voor om de info-vergadering op vrijdag 3 mei 2013 vast te leggen in de fuifzaal. Meer 

info + inhoud volgt nog. Deze avond zal opengetrokken worden naar alle verengingen, ook sport en cultuur.  

 

Activiteiten| Dag Van Het Park, Buitenspeeldag, Openspelendag  

Vraag: doen we mee met Dag van het park op: 26 mei, thema: investeer in groen.  

 

A.V. keurde het voorstel  Unaniem AF. Reden: examens, andere prior iteiten voor eigen init iatieven.  

 

Buitenspeeldag| woensdagnamiddag 27 maart 2013.  

Oproep aan alle kinderen om meer buiten te spelen. Veel gemeentes organiseren allerlei acties om kinderen te laten buiten 

spelen. In Zottegem wordt het Speelplein Ten Berg te Grotenberge in de kijker gezet. Er zal allerlei randanimatie voorzien 

worden en kinderen kunnen gratis deelnemen aan een kinderrommelmarkt: Meer info: 

http://buitenspeeldagzottegem.blogspot.be 

 

Openspelendag| zondag 21 april 2013.  

Kato heeft gewonnen, zij is de afsluiter dit jaar. De volgende jeugdraad van 18 april 2013 staat bijna helemaal in het teken 

van OSD. Iedereen die meehelpt de zondag mag naar de vergadering komen. 

 

 

6.  Varia 

  9 maart 2013: Breughelfestijn – Chiro Velzeke – Parociaal centrum Velzeke. 

  9 maart 2013: Fuif Sound of Chiro – Chiro Strijpen – BV. 

  Wie wil meewerken tijdens paasvakantie Grabbelpas en/of speelpleinwerking? Ook aspi’s en jinners zijn welkom, 
graag een mailtje naar jeugddienst@zottegem.be 

  Nieuwe fiscale attesten uitdelen, met handtekening nieuwe burgemeester, kinderen die meegaan op kamp dit 
attest bezorgen, ouders kunnen dan volgend jaar dat formulier gebruiken voor hun belastingen. 

  Opendeurdagen bij BIM-Outdoor tenten op 15 – 16 -17 maart 2013 – in Wetteren. Allerlei tenten, legertenten,… 
Meer info: www.bimoutdoor.be 
 

 

VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING| 18 APRIL 2013 | JEUGDCENTRUM DE MUZE  | 20U.  

DATUM OVERLEG A-TEAMS VOLGT NOG! Bij lage: leden jeugdraad: actieve en niet  actieve leden.   

  

 

  

http://buitenspeeldagzottegem.blogspot.be/
mailto:jeugddienst@zottegem.be
http://www.bimoutdoor.be/
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VERENIGING NAAM EN VOORNAAM 

1. SCHEPEN VAN JEUGD DE ROECK Sandra 

2. JEUGDDIENST VOLCKAERT Hellen 

3. CHIRO ST.ANDRIES TUYBENS Jesse 

4. GEEN HANSKENS Wouter 

5. JNM DE BIE AN 

6.  GEEN KANTERS SAM 

7. STEDELIJK SPEELPLEINWERKING HEMELRIJK DE GUSSEM Jasper 

8. GEEN VAN HERZEELE IGOR 

ACTIEVE LEDEN  

9. CHIRO ST.MARTINUS MEISJES  DE TURCK Lies 

10.  CHIRO ST.MARTINUS MEISJES DE SUTTER Nele 

11. CHIRO ST. MARTINUS JONGENS PORREZ Joren 

12. CHIRO ST. MARTINUS JONGENS NOERENS Joachim 

13. CHIRO ST.ANDRIES VAN WAYENBERGE Elke 

14. SCOUTS ZOTTEGEM/ANIMO VAN WAEYENBERGE Wannes 

15. SCOUTS ZOTTEGEM VAN DEN STEEN Daphne 

16. JEUGDHUIS SMIS Bastiaan 

17. JEUGDHUIS FELIERS JASPER 

18. CHIRO HEILIG HART MICHIELS Kenny 

19. CHIRO HEILIG HART VAN WOUWE Hannes 

20. STEDELIJK SPEELPLEINWERKING HEMELRIJK DE GUSSEM Lieze 

21. STEDELIJK SPEELPLEINWERKING HEMELRIJK NEUJENS Kaat 

22. ONAFHANKELIJK Lid DE DECKER Charlotte 

23. ONAFHANKELIJK Lid VAN SINT JAN Maarten 

24. ONAFHANKELIJK Lid GALLANT Tina 

25. ONAFHANKELIJK Lid HAUSTRAETE Thijs 

GEEN ACTIEVE LEDEN  

26. KINDERKOOR  

27.  KAJ Maria Oudenhove DHOKER Naomi 

28. JONG CD&V  

29. JOND VLD Lode Bruneel 

 

 


