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Vergadering  |  Algemene Vergadering | 2013-04-18 AV2  

Datum   |  donderdag 18 april Verslag  |  Lander Van Waeyenberge 

Aanwezig  |  JESSE TUYBENS chiro stri jpen/voorzitter, AN DE BIE jnm/db, IGOR VAN HERZEELE db, HELLEN 

VOLCKAERT jeugdconsulent , NELE DE SUTTER chiro velzeke meisjes, VAN WAYENBERGE ELKE chiro str ijpen, 

WANNES VAN WAEYENBERGE scouts/animo, WOUTER HANSKENS db, SAM kanters db, JASPER DE GUSSEM 

db, BASTIAAN SMIS jeugdhuis  de muze , VAN WAEYENBERGE LANDER stagiair jeugddienst,  COBBAERT 

CARA chiro heil ig hart, DE MOOR LENNART, DAPHNé VAN DEN STEEN scouts zottegem, NATALIE VANDE 

CASTEELE chiro velzeke meisjes  

Afwezig  |  jong vld, kaj maria oudenhove, jong cd&v , GALLANT TINA ol, VANSINTJAN MAARTEN ol, DE 

DECKER CHARLOTTE ol.  

Verontschuldigd  |  SANDRA DE ROECK schepen van jeugd, THIJS HAUSSTRATE ol,  

OL: onafhankeli jk l id  

Agendapunten  |    

1.  Openspelendag  

2.  Acties  

3.  Foto wedstr ijd  

4.  Volgende jeugdraad 

5.  varia  

 

 

Puntje 1: Openspelendag: 

- Belangrijk voor de verzekering dat ieder kind en begeleider een bandje heeft,  

zo niet de kinderen doorsturen naar de kassa/ingang. Dit moet goed gecontroleerd worden 

per attractie. 

- Plan overloop met alle attracties en wie bij welke attracties staat.  

- Ook overlopen van waar welke attracties staan en wat men moet doen aan deze attracties. 

- Toiletten, terras aan de Bib of aan het Jeugdcentrum De Muze. 

- Verantwoordelijken per deel van het park:  

o De Muze: Lander Van Waeyenberge 

o gras zone 1: quads tot trampoline: Wouter Hanskes 

o gras zone 2: bananenrun tot traktorpulling: Igor Van Herzeele 

o parking: Sam Kanters 
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- uurschema:  

 9u opbouw 

 12u briefing + broodjes: iedereen krijgt 3drankjes + 1 braadworst ( dranken 

alleen te verkrijgen bij het terras Morre, niet in het jeugdhuis) 

 13u iedereen ten laatste aan hun attractie 

 13u start voor jeugdverenigingen/13u30 start voor iedereen 

 17u30 optreden Kato  

 Na optreden Kato alles opkuisen (iedereen wacht met eten tot de opkuis 

volledig gedaan is) 

 Eten friet met stoverij 

 Feestje 

 

Puntje 2: Acties  

- Infoavond fuifzaal (geluidsmeters, fuifmap, …): 

o Vergadering uitwerken van de infoavond: deze vindt plaats op 2 mei om 20u in 

jeugdcentrum De Muze. 

o Datum infoavond: vindt plaats op 27 mei om 19u30 in de fuifzaal van Zottegem. 

o A-TEAM: Bastiaan Smis, Nele De Sutter, Natalie vande casteele, Wouter Hanskes, 

Hellen Volckaert 

 

- Speelweefsel:  

o We willen in kaart brengen van alle speelpleinen, recreatiecentrums en lokalen van 

de plaatselijke jeugdverenigingen. 

o Het bekijken van de veiligheid van de speelpleinen en de staat van het materiaal op 

deze speelpleinen. 

o Het bekijken van de veiligheid rond de routes naar deze speelpleinen en de staat van 

de fiets- en voetpaden.  

o Op 8 mei fietstocht speelpleinen, afspraak om 19u30 aan jeugdcentrum De Muze. 

o A-TEAM: Wannes Van Waeyenberge, Elke Van Waeyenberge, Sandra De Roeck, 

Hellen Volckaert, Wouter Hanskes(ondervoorbehoud), Jasper De Gussem 

(ondervoorbehoud), An De Bie 
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- Website ”Jeugd in Zottegem”: 

o Naamsverandering van het jeugdnetwerk, deze noemt nu Mediaraven (maken van 

de website). 

o De lay-out van de website met fotoshop maken (Hellen+ Werkgroep). 

o Lancering van de website op de dag van de jeugdbeweging. 

o 2 vergaderingen: de eerste op 16 mei om 19u aan het jeugdcentrum De Muze, de 

tweede vergadering zal plaats vinden in begin september. 

o Iedereen gaat zelf al opzoek naar websites van andere gemeenten om deze dan te 

analyseren. 

o A-TEAM: Sam Kanters, Wannes Van Waeyenberge, Elke Van Waeyenberge, Igor Van 

Herzeele, Jasper De Gussem 

 

- Brandveiligheid:  

o Er moet een brandladder komen aan het  jeugdcentrum De Muze voor de 

brandveiligheid. 

o Subsidies moeten worden bekeken rond de brandveiligheid voor de 

jeugdverenigingen. 

o Er moet 15000 euro verantwoord worden van vorig jaar. 

 

Puntje 6: foto wedstrijd: 

- Dit gebeurt via stemming op facebook. 

- Dit kan ook via temming op de blog van de jeugdraad. 

- Men kan stemmen op de 5 van de 12 overgebleven foto’s. 

 

Puntje 7: volgende jeugdraad: 

- Vergadering omtrent de verantwoordingsnota goed te keuren. 

- Vast gelegd op 21 mei om 20u aan het jeugdcentrum De Muze. 

- Pre examen drink. 

 

Puntje 8: varia: 

- Besparingen stad, voorlopig geen probleem voor jeugdraad. 

- EHBO jeugdhuis uitkuisen, uitzoeken of het mogelijk is om één van het stad te kunnen 

krijgen? 

VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING| 21 MEI 2013 | JEUGDCENTRUM DE MUZE | 20U.  

 


