
 

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 – De Muze 

Datum / uur: 13/10/2016 – 20u 

Aanwezig: VOLCKAERT Hellen (jeugdconsulente) – TUYBENS Jesse (voorzitter) – SMIS 
Bastiaan (lid bestuur) – DE TURCK Lies (lid bestuur) - VERHAEGE Marieke (chiro 
velzeke meisjes) – VAN MELCKEBEKE Andres (chiro velzeke jongens) – VAN 
WAEYENBERGE Elke (chiro strijpen) – DE COOMAN Dries (chiro zottegem) – 
DUPREZ Kirsten (chiro zottegem) – WIJNS Lisa ( chiro zottegem) – FRANCOIS 
Alana (speelplein & akabe) – VAN RIJSELBERGE Lowie (SKS & Akabe) 

Verontschuldigd: DE ROECK Sandra (schepen) - MAEGERMAN Sylvie (akabe) – 
VANDERSTRAEREN Brecht (scouts) -  

Afwezig:  

Auteur verslag: Bastiaan Smis / Hellen Volckaert 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Dag en nacht van de jeugdbeweging 
3. A-teams: vrijetijdsmarkt – beisloven - fuiven - milieu 
4. Werking van de jeugddienst 
5. Subsidies 
6. Aanvraag toetreden jeugdraad: Jong Nva 
7. Fotowedstrijd zomer #jonginzottegem 
8. Planning voorjaar 
9. Varia + volgende vergadering 

1. Goedkeuren vorig verslag 

De voorzitter verwelkomt iedereeen. Nieuw lid voor de jeugdraad (vast) voor chiro Velzeke Jongens: 
Andres Van Melckebeke. De jeugdraad is blij dat er iemand vast van Chiro Velzeke Jongens wil komen, 
is soms praktischer om dingen af te spreken. 

Extra bij varia bijvoegen: er is een nieuw speelpleintje voorzien aan het nieuwe woonproject naast het 
ziekenhuis: De Lelie. 

 

2. Dag & nacht van de jeugdbeweging 

 Wie wil nog meewerken tijdens ontbijt aan station? Wie wil mee uitdelen is welkom vanaf 6u30 
aan het station. 

 Ontbijt afhalen kan tussen 7u en 9u ’s morgens aan het station. 

 ’s Avonds vanaf 19u is iedereen welkom om spaghetti te eten en deel te nemen aan de quiz “De 
slimste jeugdvereniging van Zottegem’ in het Hemelrijk. Iedereen wie naar de quiz komt krijgt een 
bonnetje om iets te drinken op de fuif in de Foyer.  

 Nieuw dit jaar op vraag van de jeugdraad: Nacht van de jeugdbeweging: alle medewerkers van 
het jeugdwerk zijn welkom in de Foyer vanaf 11 h. Er zijn dj’s voorzien tot 5 h. 

 Donderdagavond wordt er in het jeugdhuis spaghetti gemaakt (half 6). 

Hellen vraagt Ronny en Cyriel om de kookvuren te gaan halen bij Chiro Zottegem (donderdagnamiddag).  

3. A-Teams 
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1. Vrijetijdsmarkt 

 Datum: 4 september 2016 
 De jeugdbewegingen waren bijna niet aanwezig op de vrijetijdsmarkt, vooral omdat het te 

vroeg is, iedere jeugdbeweging heeft op dat moment zijn startvergadering na de zomer, of 
zoals de scouts hun jaarlijks tentival. 

 De jeugdraad wil nog graag eens meedelen dat ze nog steeds vragende partij zijn om dit om 
de 2 jaar te organiseren. 

 Volgend jaar willen we toch proberen om een kort maar krachtig groepsspel te doen, zodanig 
dat iedereen de aanwezigheid van de jeugdverenigingen kan zien.  

2. Beisloven 

 Stand van zaken: start werd in de pers aangekondigd, vooral omdat het volledige plan werd 
voorgesteld en goedgekeurd op de gemeenteraad van september. Voor in aanmerking te 
komen (blijven) voor de subsidies van 50.000 euro moeten de werken nog in 2016 starten. 
Hellen hoopt dat het volgende jaar af gaat zijn, iedere algemene vergadering zal de stand 
van zaken worden meegedeeld. 

 Alana vraagt naar het verloop van de participatiegroep. Hellen neemt dit mee en belooft dat 
er zeker voor de opening nog een vergadering wordt voorzien voor alle geïnteresseerden. 
Daar zal naast de opening ook het verder verloop worden bekeken met de groep. 
 

3. Fuiven 

 Het fuifcharter is volledig afgewerkt. Iedereen wordt gevraagd om de charter voor te leggen 
op de leiderskring, groepsraad,… en te laten ondertekenen door 2 verantwoordelijken van de 
vereniging. Hierna kan men het label 100% positief fuiven op al het drukwerk gebruiken. 
Daarnaast wordt een bundeltje uitgedeeld met onder andere een lijst met wat kan en wat niet 
kan van dranken in de fuifzaal. En een aantal recepten van cocktails en mocktails die wel 
kunnen in de fuifzaal. Al dit materiaal komt heel binnenkort op de website jonginzottegem.be 
onder de rubriek fuiven. 

 De preventiecampagne zou normaal tegen dag van de jeugdbeweging afgerond zijn, maar de 
persoon die de tekeningen ging maken, valt af. Warme oproep om op zoek te gaan naar 
iemand die of goed kan illustreren of iemand die een tof filmpje (bijvoorbeeld stopmotion) wil 
maken. 

 Het doel is om een ludieke campagne te voeren omtrent 2 broers waarvan de ene broer alles 
goed doet en de andere broer alles slecht. 
 

4. Milieu 

 Zie vorig verslag, Sylvie hier aanwezig. Er wordt dringend met haar een nieuwe datum 
vastgelegd. 

 

4. Werking van de jeugddienst 

 

Zowel Japser als Lien zijn weg op de jeugddienst. Momenteel zijn er op de jeugddienst maar 2 actieve 
werkkrachten: Carine en Hellen. Door verlof op te nemen of naar vergaderingen te gaan kan het zijn dat 
de  jeugddienst iets vaker gesloten is dan normaal. Dus indien je dringend iemand nodig best eerst 
bellen. We hopen zo snel mogelijk iemand nieuw te verwelkomen op de jeugddienst! 

 

5. Subsidies 

Deze zijn in principe allemaal binnen en worden zo snel mogelijk bekeken door Hellen en het bestuur van 
de jeugdraad. Dit zal waarschijnlijk tijdens het bestuursweekend besproken worden. 

 

6. Aanvraag toetreden jeugdraad Jong NVA 
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Hellen kreeg de aanvraag van Jong NVA om lid te worden van de jeugdraad. Alle aanwezige leden 
stemmen positief. 

Toch nog een randopmerking van enkele jeugdraadleden om mee te geven aan alle politiek 
jongerenverenigingen: de jeugdraad wil een klankbord zijn voor jongeren, een orgaan waar de jongeren 
een ongezouten mening kunnen geven omtrent de zaken die de jeugdraad aangaan, ook de zaken die 
betrekking hebben op de politiek. Ze wil mee het beleid vorm geven zonder zelf aan politiek te doen. 
Hopelijk blijft dit de hoofdzaak in de toekomst ook wanneer de gemeenteraadverkiezingen naderen. 

De jeugdraad vindt dat politieke jongerenpartijen geen stemrecht heeft binnen de jeugdraad. Hellen kijkt 
na wat er nu in de statuten staan: enkel erkende jeugdverenigingen. 

 

7. Fotowedstrijd zomer #jonginzottegem. 

Verschillende leden van de jeugdraad vragen wat de uitslag is van de fotowedstrijd van deze zomer. We 
bespreken dit met Brecht die dit project trekt. De winnaar zal bekend gemaakt worden tijdens de quiz “de 
slimste vereniging van Zottegem’. 

8. Planning voorjaar 

- Nieuwjaarsreceptie (samen met verkiezingen): 17 februari 2017 (gelieve wat reclame te maken) 

 We zijn op zoek naar nieuwe kandidaten voor het nieuwe bestuur. Het bestuur bestaat uit 6 
personen waarvan 1 voorzitter, 1ondervoorzitter, 1 secretaris en 3 leden van bestuur. 

 Er wordt bij het verslag een formulier bijgevoegd om kandidaat te stellen.  
 

- Openspelendag: paasmaandag  17 april 

- Trip Lokaal: donderdag 1 december 

 Let op: er moet op voorhand opgeschreven worden. 
 Hellen maakt op facebook een poll met wie meegaat en roept op tot inschrijving.  

 
9. Varia 

- Cadeautje cultuurraad: tijdens week van verdraagzaamheid wil de cultuuraad enkele acties op touw 

zetten, 1 daarvan is zeg eens goedendag. Men spoort aan om gewoon eens goedendag te zeggen 

tegen elkaar. Hiervoor kreeg de jeugddienst enkele bundeltjes met leuke postkaarten. Wie er nog wil 

kan deze gratis verkrijgen in het stadhuis op de markt bij dienst Toerisme. 

- Het Chiro gewest is op zoek naar een caravan of container en naar een staanplaats hiervoor. De 

parking kan een mogelijke staanplaats zijn, maar er moet een officiële aanvraag gestuurd worden 

naar de jeugddienst, die dit dan overmaakt aan het bestuur. 

 

Volgende vergadering  15 december – 20u – in De Muze 
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