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Onderwerp / plaats: Algemene Vergadering 

Datum / uur: Donderdag 21 mei 2015 – 20:00 

Aanwezig: Jesse Tuybens (vooriztter), Sylvie Maegerman (ondervoorzitter), Bastiaan 
Smis (lid), Jacob Ghijs (JNM), Elke Van Waeyenberghe (Chiro Strijpen), 
Alana François (Speelplein), Kirsten (Chiro Heilig Hart), Tim Maegerman 
(Speelplein), Dries De Cooman (Chiro Heilig Hart), Hellen Volckaert 
(Jeugddienst) 

Verontschuldigd: Jasper De gussem (JAC), Lies De Turck (lid), Brecht Vanderstraeten (lid) 

Afwezig: - 

Auteur verslag: Bastiaan Smis / Hellen Volckaert 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Inleiding 

2. Goedkeuring vorig verslag 

3. Openspelendag 

4. 10 jaar Jeugdcentrum De Muze 

5. Vrijetijdsmarkt 

6. Renteloze lening 

7. Fiscale attesten 

8. A-team fuifzaal 

9. #jongInZottegem 

10. Beisloven  

11. Kind en samenleving 

12. Kopieren 

13. Hulp voor Nepal 

14. Varia 

 

 

BELANGRIJKSTE PUNTEN: 

 

 

1. Inleiding 

Wistje-datje van de dag: De pot van Olen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pot_met_drie_oren 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Er is geen vorig verslag. Hellen kon dit niet openen via Evernote.  
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3. Openspelendag 

We ontvingen volgende feedback omtrent de openspelendag: 

 Meer vuilzakken ophangen 
 Diadeem voor schminkers voorzien 
 Bordjes hangen aan attracties met de sluituren 
 Het kleuterdorp was een chaos, volgend jaar weer treintje voorzien 
 Te weinig ijsjes door teveel kindjes 
 Er waren heel veel chirogroepen aanwezig 
 De shift aan de cola is niet zo tof 
 Er zijn niet veel ongelukken gebeurd 
 Er waren weinig helpers van Chiro Velzeke 
 De wc’s waren niet in orde.  

o Volgend jaar vragen we dit aan Pascal Beerens 
 Het eten was in orde ’s avonds 
 Er moeten betere afspraken zijn voor de opkuis ’s avonds 
 Volgend jaar moet er een hashtag gemaakt worden Hanskens wordt social media manager 
 Leeftijden ophangen aan de attracties, hierna is het op eigen verantwoordelijkheid van de 

ouders. 
 De colastand moet ook gesloten worden samen met de attracties 
 Bij de ijs- en drankstand vermelden dat op op is. 
 De quads zijn gevaarlijk. 
 Funball was super tof. 

De volgende editie van de openspelendag zal plaatsvinden op zondag 10 april 2015. Normaal valt de 
openspelendag op de 3de zondag van april, maar er blijkt meer volk te komen op de tweede zondag van 
de paasvakantie. 

Volgend jaar vindt de 20ste editie van de openspelendag plaats. Eventuele ideetjes voor deze feesteditie: 

 Fotos zoeken door de jaren heen 
 Fotozoektocht 
 Oude activiteiten van vroegere edities 
 Recordpoging (Brecht) 
 Oproep voor ideeën lanceren 
 Aftermovie / timelapse 

 

4. 10 jaar jeugdcentrum De Muze 

Dit evenement zal doorgaan op zaterdag 26 september 2015.  

Het bestuur van de jeugdraad organiseert een kubbtornooi voor de jeugdverenigingen. 

 

5. Vrijetijdsmarkt 

De vrijetijdsmarkt zal dit jaar doorgaan op zondag 6 september. We leggen dit voor op de jeugdraad. 

Op de vrijetijdsmakrt stellen we voor één tafel voor alle jeugdverenigingen te maken. Er zal een mapje 
zijn waarin alle jeugdverenigingen een A4-blad krijgen om hun informatie op te plaatsen. 
Jeugdverenigingen mogen nog steeds doen wat ze willen, het hoeft niet per se met één tafel voor 
iedereen te zijn. 

 

 

6. Renteloze lening 

Alle verenigingen van de jeugdraad kunnen het maximum van € 150000 lenen.  

Chiro Velzeke en Strijpen dienen hun dossier opnieuw in te dienen. 
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De jeugdraad erkent dat Chiro Strijpen en Chiro Velzeke lid zijn van de Algemene Vergadering van de 
jeugdraad. Ze zijn een erkende jeugdvereniging en kunnen hierdoor aanspraak maken op de renteloze 
lening van Stad Zottegem. 

 

7. Fiscale attesten 

De nieuwe fiscale attesten zijn beschikbaar op de jeugddienst. Hellen legt deze uit op de jeugdraad. 

Voor de akabe gelden deze attesten tot de leeftijd van 18 jaar. 

 

8. A-team fuifzaal 

In het reglement van de fuifzaal staat duidelijk dat het verboden is om cocktails te verkopen die sterke 
alcoholische drank bevatten (sterker dan 23°). Deze zal dan ook vanaf het nieuwe fuifseizoen in beslag 
genomen worden. Dit zal gebeuren door Ronny en eventueel Cyriel. Het kan dat er bij de eerste keren 
iemand van het bestuur meegaat. 

In september wordt een infomoment georganisseerd om organisatoren te informeren van het reglement. 
Dit wordt verder besproken op het A-team fuiven. Hier worden ook enkele praktische tips gezocht. 

De stad is geen fan van fuiven die in hun naam drankgebruik aansporen.  

Men stelt voor om tellers te voorzien om de aanwezigen in de fuifzaal te tellen. 

Men stelt voor de datum van de volgende vergadering te verleggen naar 18 juni 2015 om 20 h. 

 

9. #jongInZottegem 

De #jongInZottegem moet meer gebruikt worden. Momenteel heeft enkel brecht deze gebruikt. Deze is 
zowel op Twitter als op Instagram bruikbaar. De jeugdraad kan eventueel een wedstrijd organiseren om 
deze hashtag meer trending te maken.  

Het is mogelijk om Mediaraven een vorming te laten geven aan de jeugdraad omtrent sociale media. 

Eventueel een A-team rond starten? 

 

10. Beisloven  

Er waren 5 aanvragen omtrent het project Beisloven. Hiervan was er 1 waarbij er zaken ontbraken.  

Momenteel is er nog twijfel tussen 2 kandidaten. 

“Er waren veel toffe ideeën maar ze waren niet allemaal even haalbaar. Er is slechts één kandidaat die er 
bovenuit steekt. De duurzaamheidsambtenaar gaat hierin mee.” – Hellen. 

Krieke heeft de openbare aanbesteding gewonnen, het moest enkel nog goedgekeurd worden op het 
college van burgemeester en schepenen.  

De jeugdraad wordt hier sowieso nog bij betrokken. 

 

11. Kind en samenleving 

Er is in de budgetten een post opgenomen om een speelruimte plan aan te maken (speelweefsel).  

De huidige speelpleinen zijn niet goed, te minimalistisch. Het is de bedoeling om een plan te maken en te 
kijken wat eerst moet aangepakt worden. Dit gebeurt samen met Kind en Samenleving. Deze organisatie 
helpt gemeenten om zo’n plan te maken. 

Jaarlijks is er een budget van € 2500 om dit te ondersteunen en zo wijkgericht hieraan te werken. 

Men wil bij de Lelie een speelpleintje uitwerken. Dit is een straat achter het ziekenhuis waar reeds een 
park voorzien is. Men wil samen met Kind en Samenleving een analyse opmaken voor deze wijk. Hierna 
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kan de jeugdraad dit zelf doen voor bijvoorbeeld Velzeke. We moeten prioriteit geven waar het eerst 
nodig is. 

Men moet werk maken van kenbaarheid van de speelpleinen. 

 

12. Kopieren 

Hellen vermeld op de jeugdraad dat de jeugddienst geen kopieercentrum is. 

 

13. Hulp voor Nepal 

Er wordt in Zottegem een hulpactie op poten gesteld om geld in te zamelen. Dit gebeurt door het GROS 
in samenwerking met Lieselotte De Rovere. Er wordt aan de jeugdraad gevraagd of er helpers zijn voor 
de toog op 27 juni tussen 18 en 22 h. 

14. Varia 

 Cultuurcaravan : de cultuurcaravan arriveert bijna in Oombergen, de meest “dode” gemeente 
van Zottegem. Gelieve de flyers uit te delen die verkrijgbaar zijn op de jeugddienst.  

 Paintball : Het jeugdhuis organiseert een paintballtornooi op zaterdag 12 en zondag 13 
september. Op 13 september worden alle jeugdverenigingen uitgenodigd om deel te nemen 
met hun 2 oudste groepen (tussen 15 en 18 jaar). Hiervoor moeten ze €2 per persoon en de 
gebruikte balletjes betalen. 

 Chiro Heilig Hart vraag na of Stefanie nog geïnteresseerd is om in het bestuur te zetelen. 
Eventueel duiden zij een vervanger aan. 

 2018 is het egmontjaar. 
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