
 

VERSLAG 

Jong in Zottegem 

Beislovenstraat 4, 9620 Zottegem 

T 09 367 91 97 F 09 367 71 59  

E jeugddienst@zottegem.be, jonginzottegem.be  

 

Onderwerp / plaats: Algemene Vergadering / Subsidievergadering 

Datum / uur: Donderdag 28 augustus 

Aanwezig: De Roeck Sandra (schepen van jeugd); Volckaert Hellen 
(jeugdconsulente); De Gussem Jasper (Jac); Tuybens Jesse (voorzitter); 
Maegerman Sylive (ondervoorzitter-akabe/speelplein); Vanderstraeten 
Brecht (secretaris scouts); Smis Bastiaan (bestuur – jeugdhuis); Soetens 
Liesbeth (chiro velzeke meisjes); De Wolf Joris (chiro velzeke jongens); 
De Cooman Dries (chiro zottegem); Ghijs Jakob (jnm) 

Verontschuldigd: Hanskens Wouter (onafhankelijk): De Cubber Kevin (Kaj);  Van 
Waeyenberge Elke (chiro strijpen); De Turck Lies (bestuur- chiro velzeke 
meisjes); Van Laethem Stephanie (bestuur – chiro zottegem) 

Afwezig:  

Auteur verslag: Brecht Vanderstraeten 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Subsidies 

2. A-teams 

3. Agenda 

4. Varia 

5. Volgende vergadering 

 

1. SUBSIDIES 

- Jeugdconsulente Hellen frist het reglement nog eens op 
- Subsidieaanvraagdossier moet ingediend worden voor 30/9 
- Vanaf heden: 15 leden per geattesteerde animator in plaats van 10. Voor hoofdanimatoren is dat 20 

leden. 
- NIEUW is de fuifsubsidie 

= 1/jaar. Mits factuur op naam van een geregistreerd lid én een bewijs waaruit blijkt dat de 
securityfirma erkend is. 

WERKPUNTJE: zomerplanning kampcamions; VOORSTEL: door jeugdraad aan bevoegde 
stadsdiensten alle aanvragen samen bezorgen. Zo beschikt iedere werking om beurt over een grote 
laadruimte. 

 

1. A-TEAMS 

VRIJETIJDSMARKT 

Op zondag vrijetijdsmarkt 7 september voor de tweede maal vrijetijdsmarkt. Al enkele verenigingngen 
stuurden het aanwezigheidsformulier door (akabe, chiro zottegem, chiro strijpen). Wie komt nog? 

Nieuw dit jaar: een infomoment op donderdag 4 september in de feestzaal van de Bevegemse Vijvers. 
Tip: denk allemaal een beetje aan “de markt” om je kraam aan te kleden. 
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We gebruiken de tentjes van jonginzottegem, alle aanwezige verenigingen kunnen hier onder staan. Er 
wordt 1 gezamenlijke demo voorzien voor de jeugdraad (dansje, spelletjes,…). Alles kan tijdens dit 
halfuurtje. 

Voorstel jeugdraad: zou dit niet beter tweejaarlijks georganiseerd worden, het is namelijk een drukke 
periode voor alle verenigingen, en er komen hierdoor niet echt nieuwe kinderen naar de verenigingen.  

Scouts heeft dat weekend hun jaarlijks tentival, dus zij verontschuldigen zich, maar worden door Akabe 
vertegenwoordigd op de markt. 
   
 

EHBO-INFOAVOND 

Vrij veel volk: 29 aanwezigen. Jammer dat het vooral scouts was, weinig volk van het speelplein die toch 
vragende partij waren om dit te organiseren. 

Evaluatie: 

 eerder bekend maken 
 velen nog examens 
 was grappig (lesgevers) 
 goed dat het voor de kampen was, goede opfrisser 

 
Hellen heeft de attesten uitgedeeld, deze kunnen voor volgend jaar in de subsidies worden gestoken. 
Voorstel jeugdraad: 1x per legislatuur van een DB, telkens op een andere locatie (met afterdrink). 
 
 

WO I 

A-team zal binnenkort nog eens samenkomen, vorige vergadering met cultuurfunctionaris Danny Lamarq 
was leerrijk, hij weet heel veel feiten over de oorlog in Zottegem. Het A-team wil deze feiten gebruiken om 
een stadsspel uit te werken. 

Schepen Sandra DR haalt aan dat er misschien kan samengewerkt worden met Route 42, zij hebben een 
digibord ontwikkeld waarvan eventueel gebruik kan gemaakt worden. 

 

MILIEU 

Er zal op het weekend van het dagelijks bestuur een advies geschreven worden naar het 
schepencollege. Het a-team zal nog vergaderen om enkele vragen (en of opmerkingen) ivm 
afvalproblematiek op te maken die alle verenigingen kunnen bespreken op leiderskring of groepsraad. 

A-team: Jasper, Bastiaan, Sylive,… 

 

2. UITLEENDIENST 

Net als vorige jaren zal met het restbedrag van de subsidies nieuw materiaal aangekocht worden voor de 
uitleendienst, alle suggesties uit de verenigingen zijn welkom (podium, draagbaar micro + box, lichten op 
statief, reuzespelen, rad van fortuin,…) 

Niet alle jeugdvereningen hebben weet wat er allemaal in onze uitleendienst te verkrijgen is. De lijst wordt 
overlopen. Je kan deze altijd terugvinden op jonginzottegem.be.   

 

3. AGENDA 

3 september   19u toonmoment Kunstbad, Meerlaan 48 
4 september   infomoment vrijetijdsmarkt 
7 september   vrijetijdsmarkt 
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8 oktober   19u DB & 20u AV 
17 oktober   Dag & Nacht vd Jeugdbeweging 
 

15 november  Dag van het Jeugdhuis 

8 december   Triplokaal (uitleg volgende jeugdraad) 
18 december   20u AV  

27 februari   Jeugdraadhappening 2015 

 

4. VARIA 

Ook het JAC heeft een uitleendienst, raadpleegbaar via www.jonginzottegem.be en klip op JAC 
bovenaan. 

 

5. VOLGENDE VERGADERING 

Woensdag 8 oktober 2014 om 20u in De Muze. 
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