
 

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 Jeugdraad 

Datum / uur: Donderdag 17 maart 2016 / 20:00 u 

Aanwezig: Sandra De Roeck (schepen van jeugd), Marieke De Boe (meisjes 
Velzeke), Kirsten Duprez (chiro zottegem), Elke Van Wayenberge (chiro 
strijpen,  Tim Maegerman (speelplein & sks), Lieselot Eeman (sks), Louie 
van Rijsselberge (sks), Fons Roelandt (chiro strijpen), Jesse Tuybens 
(voorzitter), Marieke Verhaege (meisjes Velzeke), Lies De Turck (meisjes 
Velzeke), Jakob Ghijs (JNM), Hellen Volckaert( jeugdconsulente), 
Bastiaan Smis (JH De Muze), Louis  Henau (stagiaire), Karsten Cnudde 
(chiro velzeke jongens), Dries De Cooman (chiro zottegem) 

Verontschuldigd: Sylvie Maegerman (Akabe), Brecht Vanderstraeten (scouts Zottegem), 
Alana Francois (Akabe en Hemelrijk), 

Afwezig: Jasper De Gussem (JAC), Kevin De Cubber (KAJ St. Maria-Oudenhove),  

Auteur verslag: Louis  Henau (stagiaire) 

  

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Stadsspel OJOO evaluatie 

2. Reglement fuifzaal 

3. Openspelendag 

4. Beisloven 

5. Varia 

1. Stadsspel OJOO - evaluatie 

Het digitale stadspel is klaar en kan via deze link gedownload worden. Het A-team wil achteraf een 
monopolyspel bijmaken zodat de jeugdverenigingen naast het digitale spel ook het stadsspel in groep 
kunnen spelen. Dit zal waarschijnlijk gelanceerd worden op dag van de jeugdbeweging in Oktober. 

Stadsspel werd op de stadskernvernieuwing + onthaald. Wie het spel wil downloaden/spelen kan via een 
draaiboek de instructies terugvinden op jonginzottegem.be of deze link: stappenplan 

Tips 

 Het spel moet gestart worden op de vernieuwde markt van Zottegem (ongeveer aan het 
stadhuis). 

 GSM of tablet best volledig opladen vooraleer je er aan begint. 
 

Technische problemen 

 Op Samsung smartphones blokkeert het spel soms. 
 Nog niet beschikbaar op Windows smartphones. 

 

 
 

mailto:jeugddienst@zottegem.be
http://jonginzottegem.be/
http://studio.ojoo.com/Games#/95701fbd-3584-4c05-9cf9-66f85de2af55
http://www.jonginzottegem.be/sites/default/files/wysiwyg/downloadojoowalkthrough-1.pdf
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2. Fuifzaal 

Aangezien het reglement van de fuifzaal werd aangepast wil het A-team Fuiven enkele acties 
ondernemen om het fuiven in Zottegem in een positief daglicht te stellen. Het A-team kwam al enkele 
momenten samen. Zij gaan binnenkort werk maken van: 

 Reglement leesbaar maken, nu nog in de structuur opgemaakt voor de gemeenteraad 
 Wat mag/mag niet doorgaan in de fuifzaal? 
 Welke dranken mogen wel en niet 
 Infomoment: er zal een infomoment doorgaan omtrent het nieuwe reglement, met de 

aangepaste +fuifmap 2.0, sterke dranken,… in de fuifzaal eind 2016. 
 Fuifbox: er zal een fuifbox ter beschikking zijn voor de mensen die akkoord gaan met het 

charter van de jeugdraad. In deze fuifbox zal je allerlei gadgets kunnen vinden die je kan 
gebruiken bij je fuif. Zoals bv. Lint, een teller, alcoholstiften, kassa, EHBO, .. 

 

3. Openspelendag 
 

 Aanvang “band 4 kids”: de band 4 kids komt spelen op de openspelendag 2016. De band zal 
beginnen om 17:30 u. 

 Wanneer stoppen de activiteiten? De activiteiten zullen duidelijk afgesloten worden om 18:00 
u. 

 Aanvang slotmoment? Het slotmoment zal beginnen om 17:30 u op het podium. 
 Opkuis: de opkuis van het terrein begint om 18:30 u. 
 Persmoment: datum nog af te spreken. 
 Extra activiteiten: er wordt navraag gedaan voor de activiteit “bouncing balls” naar onze 

openspelendag te brengen. 
 T-shirts: er worden geen nieuwe t-shirts gemaakt, er zijn er nog genoeg van vorig jaar. Wie 

reeds een kreeg vorig jaar, wordt gevraagd om deze aan te doen. 
 

4. Beisloven 

Het voorplan werd aangepast door de tuinarchitect. Er werd rekening gehouden met alle opmerkingen en 
suggesties van tijdens de inspraakmomenten. 

5. Varia 
 

 Speelplein zoekt animatoren, neem een kijkje op onze website 
 Delen fb pagina speelplein 
 16/4 oh oh chiro 

 

 

 

Volgende vergadering AV zal plaatsvinden op donderdag 19 mei 2016. 

mailto:jeugddienst@zottegem.be
http://jonginzottegem.be/

