
 

 

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 

Datum / uur: 29/01/2015 

Aanwezig: Sandra De Roeck (schepen van jeugd), Hellen Volckaert 
(jeugdconsulente), Jesse Tuybens (voorzitter), Joris De Wolf 
(jongenschiro Velzeke), Alana François (Akabe en speelplein), Dries De 
Cooman (chiro Zottegem), Sylvie Maegerman (DB, Akabe en speelplein), 
Laura Heylens (meisjeschiro Velzeke), Bastiaan Smis (DB en JH De 
Muze), Jasper De Gussem (JAC), Brecht Vanderstraeten (DB en scouts), 
Jakob Ghijs (JNM) 

 

Verontschuldigd: Lies De Turck, Stephanie Van Laetem, Elke Van Waeyenberge, De 
Cubber Kevin 

Afwezig:  

Auteur verslag: Brecht Vanderstraeten 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Trip lokaal 
3. A-team 
4. Bestuursweekend 
5. Renteloze lening 
6. Kalender 
7. Varia 

 

BELANGRIJKSTE PUNTEN: 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Het vorig verslag wordt overlopen en unaniem goedgekeurd. Enkele punten worden nog verder besproken: 

 Verslagen worden voortaan niet meer doorgemaild. Ze zijn online raadpleegbaar. 
 Subsidies zouden gestort moeten zijn 
 Kadervormingsformulieren kunnen verenigingen indienen via eigen vereniging: meer terugbetaling, 

enkel speelplein en jeugdhuis kunnen beter via individuele kadervorming subsidie aanvragen 

 

2. Triplokaal in Gent 

Iedereen die is meegegaan was heel positief, sommige vormingen waren iets minder, maar toch een aanrader om 
volgend jaar terug met een bende naar Gent af te zakken. De afwezigen hadden ongelijk. 
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3. A-team’s  

A-team Beisloven 

Op het moment van de AV ligt een dossier ter goedkeuring bij de financieel beheerder om een landschapsarchitect 
aan te stellen voor het buitenterrein Beisloven. 

 Er wordt gedacht om in de toekomst een vzw op te starten, zodat zowel buren, burgers, verenigingen,..; 
actief kunnen meedraaien in dit project. Er is een lijst met geïnteresseerden, wie wenst mee te werken, 
kan zijn/haar naam doorgeven aan de jeugddienst. 

 Hebben er mensen ideetjes voor leuke activiteiten? 
o groene omgeving met duurzame speeltuigen van natuurlijke materialen 
o picknickruimte 
o open terrein dat kan dienen als evenementenruimte of als speelruimte 

 Nu is het terrein nog niet veilig om al in groep te gaan verkennen, er is een serieuze helling die voor 
kinderen gevaarlijk is. 

A-team milieu 

 Sylvie en Bastiaan hebben schepen Lievens gesproken 
 volgens schepen Lievens staat veel van het gevraagde reeds op papier. Het a-team gaat dit 

verder uitpluizen. 
 Er wordt een vragenlijst overgemaakt aan de verenigingen waaruit moet blijken wat hun 

noden zijn. Aan de hand van deze bevraging kan een advies overgemaakt worden aan het 
schepencollege. 
 
→ donderdagavond 5/2 overleg met A-team samen met Thijs Haustraete van de milieuraad, 
iedereen wie wenst, is welkom. 

A-team website 

 Er ging eind 2014 een evaluatievergadering door, waarbij enkele aanpassingen aan de 
website werden besproken.  

 Verslag komt online te staan bij de pagina van de jeugdraad 
 Voor de jeugdverenigingen zal per vereniging meer uitleg kunnen gegeven worden. 

 
→ Hellen & Brecht bereiden volgend overleg voor Google analytics voor. Datum A-team volgt 
nog. 

 

4. Bestuurs-weekend 

Het bestuur van de jeugdraad ging in november 2014 op weekend. Er werd veel vergaderd (verslag van 16 pag). 
Maar aangezien het bestuur dit jaar nog niet samen kwam, zal het bespreken van enkele zaken voor op een 
algemene vergadering zijn. 

 

5. Renteloze lening 

Rente-arme lening is renteloze lening geworden op de gemeenteraad van 20/10/2014. Dit houdt in dat de aanvrager 
geen rente meer hoeft te betalen van 1% op het gevraagde bedrag. 

 Het reglement op de website werd aangepast: http://jonginzottegem.be/jeugdwerk/renteloos-lening 
 Er worden dit jaar 3 aanvragen verwacht waarvan 2 jeugdverenigingen en 1 jeugdvoetbalploeg (chiro 

Velzeke, Strijpen en EEG) 
 Na het indienen van een dossier, zal zoals opgenomen in het reglement een bouwcommissie 

aangesteld worden (volgende algemene vergadering meer info) 
 schepen De Roeck heeft een boodschap: vergunningen moeten DRINGEND aangevraagd worden 

vooraleer actie ondernomen kan worden. 
 

6. Varia 

Er is een nieuw kopieermachine op de jeugddienst, met heel wat meer mogelijkheden maar de mensen van de 
jeugddienst moeten nog vorming krijgen! Indien je usb-stick wil gebruiken kan dit enkel voor documenten in Jepg of 
tiff. 
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Iedere verenging mag jaarlijks: 

 3000 zwartwit kopies 
500 kleurkopies 

Je kan boekjes printen, A3 affiches in kleur,…! 

 

 

7. Kalender 

 27/02    Nieuwjaarsbingo, Facebookevent volgt 
 19/03    AV + fotoshoot voor pers OSD – iedereen uitnodigen 
 01/04   Buitenspeeldag: AKABE en scouts Zottegem doen de toog 
 19/04   Openspelendag 
 21/05   AV – De muze – 20u 
 27/08   AV – De Muze – 20u 
 22/10  AV – De Muze – 20u 
 23/10   DVJB + nacht van de jeugdbeweging 
 10/12   AV: praatcafé met andere adviesraden in JH De Muz: 

 Speeddating rond thema’s voor meer openheid en interactie 
 18-20/09   30 JAAR STAD ZOTTEGEM 
 25-27/09   10 JAAR DE MUZE 

 

 

 

8. Varia 

 

1. Uitleendienst: nieuwe aankopen 
 muziekinstallatie waarop laptops makkelijker aangesloten kunnen worden 
 DJ-ding 
 Tablet voor geluidsmeter fuifzaal 
 Langere aansluiting voor beamer. Dankje voor de suggestie, chiro Strijpen! 
 Groepsgezelschapsspelen 

Je kan alle info, kalender + materialenlijst over de uitleendienst vinden via deze link:  

http://jonginzottegem.be/jeugddienst/uitleendienst 

 

2. MIA 
 Er wordt gewerkt aan een MIA-map ter illustratie voor jeugd,- sport- en cultuurverenigingen 
 logo graag kenbaar maken via eigen website en doorlinken naar jonginZottegem! 

Logo  

 aanvraag bij “Jeugdwerk voor allen” ingediend om project te ondersteunen: provincie doet 
wellicht mee! 
 

3. AKABE zoekt leiding! Wie zich geroepen voelt kan een mailtje sturen naar Sylvie Maegerman: 
sylviemaegerman@gmail.com 
 

Volgende vergadering: donderdag 19 maart 2015 – 20u – De Muze 
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