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Vergadering  |  Algemene Vergadering | 2013-08-08 AV3  

Datum   |  donderdag 28 augustus 2013 Verslag  |  Hellen Volckaert 

Aanwezig | SANDRA DE ROECK schepen van jeugd,  JESSE TUYBENS chiro stri jpen/voorzitter  HELLEN 

VOLCKAERT jeugdconsulent , VAN WAYENBERGE ELKE chiro str ijpen, WOUTER HANSKENS db, JASPER DE 

GUSSEM db, DE COOMAN Dries chiro heil ig hart, VANSINTJAN MAARTEN ol, DE DECKER CHARLOTTE ol.  De 

Wolf  Johan chiro velzeke, ROUCKHOUT Sam Chiro Velzeke, MAGINET Selwin scouts, GHIJS Jakob jnm, 

SIERAAF Kaat kaj oudenhoven, DE CUBBER Kevin kaj  oudenhove,  

 

Afwezig  | NELE DE SUTTER chiro velzeke meisjes,  jong vld, jong cd&v, GALLANT TINA ol,  

Verontschuldigd  |  THIJS HAUSSTRATE ol,  AN DE BIE jnm/db, IGOR VAN HERZEELE db,  WANNES VAN 

WAEYENBERGE scouts/animo,   DAPHNé VAN DEN STEEN scouts zottegem ; BASTIAAN SMIS jeugdhuis de 

muze,  

OL: onafhankeli jk l id  

Agendapunten  |    

1.  Verwelkoming + nieuwe leden  

2.  Subsidies  

3.  Fiscale attesten 

4.  Vrijetijdsbeurs  

5.  Bebat 

6.  varia  

 

1.  Verwelkoming (nieuwe leden) + goedkeuring vorig verslag  

 

Korte voorstellingsronde + voorstellen nieuwe leden: 

 

Nieuwe leden |  

 De Cubber Kevin – KAJ Oudenhove 

 Sieraaf Kaat – KAJ Oudenhove 

 De Cooman Dries – Chiro Heilig Hart Zottegem 

 Maginet Sewin – Scouts 

 Ghijs Jakob – jnm 

 Chiro velzeke – eenmalig 

 JAC Zottegem – nieuw Jasper 
 

2.  Subsidies  

 

Overlopen subsidiereglement. Alle dossiers moeten binnen zijn op de jeugddienst ten laatste op 30 september 2013.  

Indien je vragen hebt, stel ze gerust op voorhand aan Hellen (per mail, telefoon, spring binnen op de jeugddienst).  
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3.  Fiscale attesten 

 

Ouders kunnen  de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 12 jaar en van kinderen met een zware handicap 

beneden de 18 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. 

 

Welke opvangkosten? 

Kinderopvang is ruim opgevat. De kosten voor kinderopvang buiten de normale lesuren (uitgaven voor alle 

vrijetijdsinitiatieven) komen in aanmerking. 

Het gaat hier zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in weekends, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen, maar 

ook om alle opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, na de normale lesuren en tijdens de middagpauzes.   

Enkele voorbeelden: kosten voor deelname aan een kamp, een weekend of een 2-daagse, de speelpleinwerking, een atelier, 

... 

Lidgelden komen echter  niet in aanmerking!  

Bedrag? 

Het maximaal aftrekbare bedrag voor kinderopvang is begrensd tot 11,20 euro per opvangdag en per kind. Dit bedrag geldt 

per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang. 

 

Attesten 

Om deze kosten te kunnen aftrekken, moeten ouders over bewijzen beschikken. Via de jeugdvereniging krijgen ze een 'attest' 

De jeugddienst overhandigd per vereniging een attest (getekend door de huidige burgemeester), dit kan gekopieerd worden 

en per kind dat meeging op kamp overhandigd aan de ouders. 

 

4.  Vrijetijdsbeurs  

 

Op zondag 15 september 2013 gaat in Zottegem (parking Bevegemse Vijvers) de eerste vrijetijdsbeurs door. Op deze beurs 

worden alle sport-, cultuur-, en jeugdverenigingen uitgenodigd om zichzelf voor te stellen. Start 14u tot 18u. 

 

Wie wel 

 Chiro strijpen 

 Chiro velzeke jongens en meisjes 

 Chiro zottegem 

 Scouts 

 Kaj oudenhove 

  Jeugdhuis de muze (doen ook de bar) 
 

5.  Bebat inzameling batter ijen  

 

Bebat, de organisatie die gebruikte batterijen en zaklampen een nieuw leven inblaast, organiseert een wedstrijd voor alle 

gemeentes van de provincie Oost-Vlaanderen.  

 

Hierbij kan de gemeente een uniek en milieuvriendelijke speeltuin winnen! 

Tussen 12 juli en 15 september moeten we zoveel mogelijk lege batterijen, zaklampen en accupacks binnen brengen naar een 

Bebat-inzamelpunt in Zottegem (jeugdcentrum, bib, stadhuis, milieudienst, speelpleinwerking, zwembad, supermarkt,…).   

 

De gemeente met het meeste aantal kilo’s, berekent volgens aantal inwoners, wint. 

 

OPROEP aan de jeugdverenigingen om ook massaal nog gebruikte batterijen binnen te brengen. Op de jeugddienst of tijdens 

de vrijetijdsbeurs. 
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6. Dag en nacht van de jeugdbeweging  

 

DATA vrijdag 18 oktober 2013. Wordt op de volgende AV verder besproken. 

QUIZ zal doorgaan in het Hemelrijk dit jaar. 

 

 

7.  Varia 

 

 Jac – nieuwe medewerker – Jasper DE GUSSEM 

  Charolotte en Maarten geven hun afscheid na hun jarenlange inzet op de jeugdraad – spijtig!! 

  Curieus: film op groot scherm op de markt – gratis – voor iedereen – augustus – Tout le Soleil 

 

 

VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING| 10 OKTOBER  2013 | JEUGDCENTRUM DE MUZE | 20U.  

 


