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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 

Datum / uur: Donderdag 13 maart 2014 – 20:00 

Aanwezig: DAGELIJKS BESTUUR (voorzitter JESSE TUYBENS Chiro Strijpen, 
ondervoorzitter SYLVIE MAEGERMAN akabe & speelpleinwerking, LIES 
DE TURCK chiro velzeke, BASTIAAN SMIS jeugdhuis de muze, 
secretaris BRECHT VANDERSTRAETEN scouts zottegem) ELKE VAN 
WAEYENBERGE Chiro Strijpen, JAKOB GHIJS jnm, WOUTER 
HANSKENS vrijwillig, JASPER DE GUSSEM jac-medewerker, EVA 
VANDEN NOORTGATE Chiro Velzeke, KAAT NEUJENS akabe & 
speelpleinwerking, SANDRA DE ROECK schepen van jeugd 

Verontschuldigd:  

Afwezig: - 

Auteur verslag: Bastiaan Smis / Hellen Volckaert 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Verwelkoming + voorstelling nieuw bestuur 

2. A-teams 

3. Kalender 

4. Varia 

 

1. Verwelkoming + voorstelling nieuw bestuur 

Tijdens de bingo-avond in het jeugdhuis werd ons nieuw bestuur voor de komende 3 jaar verkozen. 

Volgende mensen zullen de jeugdraad de komende 3 jaar in goede banen leiden: 

 Voorzitter – Jesse Tuybens 

 Ondervoorzitter – Sylvie Maegerman 

 Secretaris – Brecht Vanderstraeten 

 Lid bestuur – Lies D Turck 

 Lid bestuur – Bastiaan Smis 

 Lid Bestuur – Stefanie Van Laethem 

We wensen hen veel succes! 

2. A-teams 

WO I:  

Jesse wil dit a-team trekken. Iedereen uitnodigen ook mensen die niet in de jeugdraad zetelen. 

Vergadering op 27/3 in JC De Muze. Die avond wordt Danny Lamarq uitgenodigd (cultuurfunctionaris en 

geschiedkundige) hij weet heel veel over de eerste wereldoorlog en wat zich afspeelde in Zottegem. 

Quote Sandra De Roeck: “erfgoed moet ondergaan worden, liever een belevingsspel in plaats van een 

lezing/workshop” 
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Neemt al deel: Jakob Ghijs, Bastiaan Smis 

Groene speelruimte Beisloven 

Sylvie wil dit a-team trekken. Op dit moment is een soort a-team in samenwerking met milieudienst in 

leven geroepen (eerste brainstorm december 2013). Iedereen die interesse heeft kan zijn gegevens 

doorgeven aan Hellen en wordt dan uitgenodigd voor het eerste volgend overleg. 

Dag van het Park (18/5)  

Brecht wil dit a-team trekken. Volgende vergadering op 9/4. Verdere info volgt weldra. 

Eventueel idee om een ruilpicknick te organiseren: wij voorzien tafels en leuke inkleding, iedereen brengt 

eten mee en wordt in buffetvorm aangeboden aan de rest. 

Nemen al deel: Bastiaan Smis, Elke Van Waeyenberge, Jasper De Gussem, Hellen Volckaert 

Afvalbeleid  

Bastiaan wil dit a-team trekken. Een eerste vergadering op 25/3 om 19u in JC De Muze 

Wat staat op het agenda om te bespreken in dit a-team: 

 Betreffende het advies 

o ism met de milieuraad? 

o een advies bevat best zo veel mogelijk concrete voorbeelden Bvb: Good practices van 

OC in andere steden/gemeenten waar wél gesorteerd wordt.  

 Andere ballonnetjes die werden opgelaten 

o ecomateriaal voor de uitleendienst? 

o (gratis) afvaleiland voor fuifzaal? 

o Stad Gent schenkt naar verluidt (bonus)pakketten aan verenigingen met ecovriendelijke 

activiteiten 

3. Kalender 

 23/3   A-team advies afvalbeleid   19u JC De Muze 

 27/3   A-team WO I   20u JC De Muze 

 2/4   Buitenspeeldag    op speelplein Bijloke 

AKABE verkoopt drank tvv hun buitenlands kamp 

 3/4   DB     bij Hellen thuis 

 9/4   A-team dag van het park  20u JC De Muze 

 17/4   AV    20u JC De Muze 

 21/4   (Paasmaandag) Openspelendag 

 18/5   Dag van het Park 

 25/6   AV + EHBO-cursus in een OC 

 28/8   Subsidievergadering 

 7/9   Vrijetijdsbeurs 

 8/10   AV 

 17/10  Dag & Nacht van de Jeugdbeweging 

4. Varia 

 Wat met de verkiezingen? 

o Dichter bij de jongeren brengen: krantje? Website?  Jasper vraagt het na bij Hellen 

 Speelplein en grabbelpas zoekt nog animatoren, op de website kan je een formulier doorsturen naar de 

jeugddienst met gegevens. Geef dit door aan iedereen die geïnteresseerd kan zijn. 

 Vacature voor hoofdanimator is inmiddels afgesloten. Er waren 8 kandidaturen, waarvan 4 geldige (omwille 

van het GESCO-statuut). Indien er een kandidaat als geschikt wordt bevonden, start hij of zij nog op 1/4 en 

dus voordat het speelplein de deuren opent voor de paasvakantie! 

 AKABE zoekt volk voor hun buitenlands kamp (10 tot 17/7 in Luxemburg) en verkoopt paaseitjes tvv hun 

buitenlands kamp. Wie wil zakje kopen? 
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 13/4 wafelenbak op het speelplein + info voor iedereen die animator wil worden 

 CC Zoetegem organiseert opnieuw 8x Carte Blanche en wil daarmee een kans geven aan jong & lokaal 

talent in allerlei podiumkunsen. De optredens zullen doorgaan in de Foyer, artiesten krijgen een bescheiden 

vergoeding. De bedoeling is dat er verschillende doelgroepen bereikt worden. Wie talent kent, mag dat 

doorspelen. 

 Ideetje: bewegwijzering naar alle Zottegemse jeugdwerkingen? Inwoners (en nieuwkomers) vinden zo 

misschien makkelijker hun weg naar de verenigingen. Plus: dat toont aan dat er leven in de stad is! 

 30/3 in OC Sint-Goriks: Aller (Petit) Déjeuner, het ontbijt van Chiro Strijpen. 
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