
 

VERSLAG JR 

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: 9 oktober 2014 – 20:00 

Aanwezig: Jesse Tuybens (voorzitter), Sylvie Maegerman (ondervoorzitter), , 
Bastiaan Smis (lid), Hellen Volckaert (jeugdconsulente), Sandra De 
Roeck (schepen), Elke Van Waeyenberghe (Chiro Strijpen), Jasper De 
Gussem (JAC-medewerker), De Cooman Dries (chiro zottegem), Jacob 
Ghijs (JNM), Duprez Kirsten (chiro zottegem). 

Verontschuldigd: Stefanie Van Laethem (lid), Lies De Turck (lid), Jasper Feliers 
(Jeugdhuis), Brecht Vanderstraeten (scouts), Alana François (Akabe) 

Afwezig: - 

Auteur verslag: Bastiaan Smis / Hellen Volckaert 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Varia 

3. Volgende vergadering 

 

1. Verwelkoming en goedkeuring vorig verslag 

Jesse verwelkomt iedereen met de hartverwarmende woorden “Goedenavond, bonsoir”. 

Het verslag van de vorige vergadering wordt overlopen en goedgekeurd. 

 

2. Subsidies 

Momenteel zijn alle subsidiedossiers van de jeugdverenigingen ingediend. 

 JNM stuurt nog het verzekeringsdossier door naar Hellen 

 Chiro Velzeke (zowel jongens als meisjes) dienden het dossier in maar hadden nog vragen in 

verband met het feestjaar. 

 Akabe bezorgt Hellen de rekening van de security nog. 

 Tegen 19 oktober moeten alle bewijsstukken binnengebracht zijn bij Hellen` 

3. Dag van de jeugdbeweging 

Volgende week vrijdag (vrijdag 17 oktober) is het Dag Van De Jeugdbeweging. Er wordt aan alle 

aanwezigen gevraagd om nog wat extra te flyeren op de jeugdbeweging en rond te gaan met affiches. 

Het ontbijt zou dit jaar plaatsvinden tussen 7:00 en 8:30 aan het station te Zottegem. ’s Avonds kan men 

spaghetti komen eten vanaf 19:30 in het Hemelrijk. Dit jaar mogen ook de Aspiranten / Jinners komen. Er 

wordt vermeld dat alle hulp steeds welkom is, zowel op het ontbijt als ’s avonds. Er worden voor ’s 

avonds nog steeds DJ’s gezocht. Voorstellen zijn: 

 Niels Ribbens 

 Kai van de chiro 
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Wuppies van het Jac 

De JAC-medewerker heeft nieuwe gadgets om uit te delen bij het ontbijt, namelijk Wuppies. 

 

 

 

 

 

 Doel van de Wuppie: “Op je schouder zetten” (bekendmakingactie JAC Zottegem) 

 Het telefoonnummer van de JAC-medewerker staat op het staartje van de Wuppie 
 

4. Evaluatie vrijetijdsmarkt 

Op zondag 7 september vond de vrijetijdsmarkt plaats te Zottegem. Er werd aan de jeugdraad gevraagd 

dit te evalueren: 

 Minder goed: 

o Chaotische regeling voor afhaling tafels en stoelen. Verantwoordelijke was er niet om af 

te tekenen op einde vrijetijdsmarkt. 

o Communicatie met sportdienst kan beter (Kurt) in verband met toog 

o Animatie was niet duidelijk aanwezig (sommigen wisten niet dat deze er was) 

o WC’s en EHBO werden te laat op het kaartje gezet 

 Was beter dan vorig jaar: 

o Beter verloop dan vorig jaar 

o Demo’s 

o Concept 

o Veel volk 

o Locatie 

o Aanwezigheid van de mannen van stad Zottegem 

o Plaatsvinden van een infomoment 

o Er was voldoende promo 

 Wat kan beter: 

o Plannetje verduidelijken voor oude mensen 

o Betere animatie / bewegende animatie 

 Wat kan een negatieve invloed hebben op de organisatie: 

o Stormen / wind / regen / zon 

o Michel Velghe 

o Waar staan de brandblussers buiten? Waren deze aangeduid? Waar waren de 

hydranten? 

o Moeilijke mensen in sommige organisaties / intolerantie 

 Bijkomende suggesties: 

o Betere animatie 

 Moet dit jaarljiks zijn: 

o Voor de jeugdraad niet 

 Vond u deze actie een goed initiatief? Geef punten op 10 

o Gemiddeld 7 / 10 

 Voorkeur nieuwe datum: 

o Tweede zondag september 2016 (eerste zondag start chiro’s, tentival scouts 

o Voorstel jeugdraad: 2 jaarlijks 

 Concept: 

o Buiten, tenzij er onweer is 

 Hoeveel nieuwe leden kreeg u dankzij deze actie: 

Een Wuppie is een klein en pluizig wezen met ogen, een staart en grote platte voeten die 
direct onder het lijf lijken te zitten. Andere lichaamsdelen ontbreken meestal, al komen 
andere accesoires, zoals voelsprieten, armen, een neus of een petje voor. De Wuppies 
worden met de hand geplakt waardoor de onderdelen nooit op dezelfde plek zitten. 
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o Geen idee / onrechtstreeks 

5. A-Teams 

Milieu 

Dit actieteam werkt omtrent milieubeleid in Zottegem. Het fixeert zich op wat er gebeurt met het afval 
afkomstig van stadsdiensten, stadsscholen en andere openbare gebouwen. 

Stappenplan van het A-Team: 

1. Duidelijk zicht op huidige situatie afvalbeleid: wat gebeurt er met afval van stadsdiensten. 
2. Contacteren van Paul Lievens, schepen van leefmilieu, de milieuraad en Ilva. 
3. Er zijn vragen opgesteld voor de jeugdverenigingen omtrent milieu. Hellen stuurt deze door om 

deze voor te leggen op de groepsraad / leiderskring. 
4. Het bestuur bekijkt de subsidies in verband met milieu. 
5. Er wordt gevraagd of er een mogelijkheid is om een kaart te krijgen voor jeugdverenigingen voor 

het containerpark. 
6. Expert zoeken om mee te stappen in het verhaal (Thijs?). 

 

Beisloven 

Op dinsdag 21 oktober zal er een infomoment plaatsvinden op de boekenzolder omtrent het 
Beislovenproject. Op dit infomoment zal de stand van zaken toegelicht worden. Ook zal er plaats zijn voor 
opbouwende kritiek / opbouwende ideëen. Dit zal aan de hand van een methodiek gebeuren. Het is niet 
de bedoeling om een rondje zagen te creëren. Alle adviesraden, buurtbewoners, geïnteresseerden zijn 
welkom om 20u in de Boekenzolder van de Bib. 

 

Website 

Er wordt aan iedereen gevraagd om te helpen de website up to date te houden / fouten op te sporen. Ook 
is er vraag om evenementen en activiteiten door te sturen. Commerciële activiteiten mogen ook 
doorgestuurd worden maar worden niet op de homepage geplaatst. Deze verschijnen wel op de kalender. 

De website is ondertussen bijna een jaar oud (gestart op dag van de jeugdbeweging 2013) en hiervoor 
zouden we graag een evaluatie houden. Deze vindt plaats op donderdag 30 oktober 2014 om 20u in de 
Muze. 
We gaan onder andere testen hoeveel “clicks” iemand nodig heeft om bepaalde informatie te vinden op 
de website, bekijken de googel-analytics en stellen een tevredenheidsonderzoek op. 

6. Speelbos 

Op zondag 12 oktober 2014 vindt er in het speelbos een familievoorstelling voor kinderen plaats. Deze 
voorstelling gaat uit van het CC Zoetegem. Er wordt gevraagd aan de jeugdverenigingen om op dit 
moment geen activiteit te organiseren in het speelbos. Iedereen is welkom met de groep van 6 – 8 jaar. 
Het CC vermeldt dat er een groepstarief kan besproken worden met de jeugdverenigingen.  

Er worden dit jaar op zondag nog meerdere activiteiten gepland worden voor jeugd door het CC. 

Er wordt met het CC verder gecommuniceerd omtrent de uren van jeugdactiviteiten zodat deze kunnen 
afgestemd worden op de jeugdverenigingen. Een ideaal tijdstip zou tussen 14:30 en 16:30 zijn. 

7. Trip Lokaal 

Trip lokaal is een vormingsmoment specifiek gericht op jeugdraadleden. Op maandag 8 december om 
18:30 vinden er vormingen plaats in het PAC (Provinciaal administratief centrum) op het Woordrow 
Winsonplaine te Gent. Er is keuze uit volgende vormingen: 

 Netwerken en communicatie 

 Fuiven 

 Rui(m)te troef 

 Sociaal innoveren 
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 Nieuwe tijden voor jeugdparticipatie 

 Vrijwilligers coachen en evalueren 

 Naar een inclusief jeugdbeleid 

 Op stap met een straathoekwerker 

 Moeilijk gaat ook 

 Avontuurlijke speelruimte: ruimte voor het scharrelkind! 

 Onderzoek jeugdraden 

Meer informatie is steeds te verkrijgen op www.triplokaal.be . 

Alle aanwezigen (11 personen!!!) van de algemene vergadering gaan mee naar Trip Lokaal. Hellen 
schrijft deze 11 in. Er wordt later nog afgesproken omtrent vervoer. Wie nog wil inschrijven kan dit via 
bovenvermelde site. 

8. Varia 

 Eetfestijn Chiro Strijpen 

Dit weekend vindt het eetfestijn van Chiro Strijpen plaats. Allen daarheen! 

 Enquête skatepark 

Er zou onder de Zottegemse jeugd een enquête circuleren omtrent de aanleg van een skatepark 

in Zottegem. Wie deze enquête zou tegenkomen mag deze steeds doorsturen naar de JAC-

medewerker. 

 Graffiti ZIBO- De JAC-medewerker is gecontacteerd door ZIBO. Deze toffe mensen hebben een 

paar muren die leeg zijn en waar graffiti op zou mogen komen. Het materiaal zou door ZIBO 

betaald worden. Indien je iemand kent die graag en goed graffiti spuit mag je stees contact 

opnemen met Chapie Wubby. 

 Rentearme lening 

o De rentearme lening is een renteloze lening geworden 

o De jeugdraad communiceert naar het college van burgemeester en schepenen toe dat dit 

beter gecommuniceerd moet worden. Deze zaken dienen niet intern te blijven. Zeker als 

het gaat omtrent zaken die de jeugdraad sterk aangaan. Dit gaat niet over een éénmalig 

feit (speelstraat). 

o Ice Cube - Dit weekend vindt Ice Cube plaats. “Waarschijnlijk de eerste en laatste fuif in 

de Kring”. 

 Eindwerk fotografie 

Een heel toffe jongen werkt aan zijn eindwerk omtrent fotografie. Hij heeft aan de 

jeugdverenigingen gevraagd om hem te contacteren en indien mogelijk een fotosessie te houden 

in de tekenacademie. 

 Lokale helden 

Lokale helden is een project uitgaande van Poppunt vzw. Het doel is om op zoveel mogelijk 

plaatsen in Vlaanderen en Brussel podia’s te creëren en hierop lokaal talent te brengen. De 

vraag is gekomen van Poppunt of de jeugdraad hier ook aan wenst deel te nemen. 

9. Belangrijke data 

 11 oktober 2014:  Ice Cube    De Kring, Zottegem 

 11, 12 oktober 2014: Eetfestijn Chiro Strijpen   OC Strijpen 

 12 oktober 2014:  Voorstelling CC in speelbos  Speelbos Zottegem 

 17 oktober 2014:   Dag van de jeugdbeweging  Overal 

 19 oktober 2014:  Deadline subsidiedossiers  Jeugddienst 

 21 oktober 2014:  Infomoment Beisloven   Boekenzolder, Zottegem 

 30 oktober 2014:  Evaluatie Website   De Muze 

 8 december 2014:  Trip Lokaal    PAC, Gent 

 30 april 2014:  Lokale Helden    Vlaanderen en Brussel 

 11 september 2016:  Volgende Vrijetijdsmarkt  Markt / Bevegem 
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