
 

 

VERSLAG AV 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 – De Muze 

Datum / uur: 15/12/2017 – 20:00 

Aanwezig: VOLCKAERT Hellen (jeugdconsulente) – TUYBENS Jesse (voorzitter) – SMIS 
Bastiaan (lid bestuur) – VANDERSTRAEREN Brecht (scouts) –– FRANCOIS 
Alana (speelplein & akabe) – VAN DEN BOSSCHE Debra (chiro strijpen) – DE 
KONINCK Arne (jong nv-a) – ROELANDT Fons (chiro strijpen) 

Verontschuldigd: DE TURCK Lies (lid bestuur) - DE ROECK Sandra (schepen) - MAEGERMAN 
Sylvie (akabe) - VERHAEGE Marieke (chiro velzeke meisjes) – – VAN 
WAEYENBERGE Elke (chiro strijpen) – DE COOMAN Dries (chiro zottegem) – 
WIJNS Lisa (chiro zottegem) 

Afwezig: VAN MELCKEBEKE Andres (chiro velzeke jongens) - VAN RIJSELBERGE Lowie 
(SKS & Akabe) 

Auteur verslag: Bastiaan Smis 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Subsidiedossiers 
3. Stellingen 
4. Jaarplanning 
5. Verkiezingen 
6. Enquête 
7. Dag en nacht van de jeugdbeweging 
8. A-teams 
9. Uitleendienst 
10. Varia 
 

 

 Goedkeuring vorig verslag 

Verslag is goedgekeurd. Opmerking: Louie is geen lid van de Akabe. 

 

 Subsidiedossiers 

De subsidies worden dit jaar iets later betaald wegens administratieve redenen. Dit zal op het 
volgende schepencollege besproken worden. De betaling wordt verwacht eind januari. 

Het totale bedrag van de subsidies was € 33.248,69. Er was op de post van de subsidies iets te 
weinig geld. Het tekort zou bijgelegd worden van de post ‘individuele kadervorming’. Indien dit niet 
goedgekeurd wordt zal er iets afgehouden worden van de subsidies. Dit wordt procentueel 
verrekend per vereniging.  

Opmerkingen algemeen: 

 Bij de meeste verenigingen is het bedrag ongeveer gelijk aan dit van vorig jaar. Enkel bij 
Chiro Velzeke jongens en bij Chiro Strijpen is het bedrag iets lager. 
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 Bij Chiro Velzeke meisjes is de elektriciteit geschrapt uit het dossier omdat ze reeds een 
huursubsidie krijgen voor de lokalen. 

 Er wordt in het deel kadervorming enkel startdagen ingediend,… Geen enkele 
jeugdvereniging heeft formulieren ingediend voor animatorcursus,… In de toekomst kan dit 
problemen opleveren aangezien er per 10 jongeren een animator mee moet op kamp. 

 

Kunnen we dit opnemen met de jeugdraad? 

 Oproep lanceren om de Aspiranten en Jin een animatorcursus te laten volgen. 
 Eventueel via de jeugdraad een oproep lanceren 

Volgende AV bespreken! 

 

 

 Stellingen 

Op het bestuursweekend van november werden enkele stellingen opgenomen ivm de jeugdraad. We 
bespreken deze in groep aangezien er niet zoveel volk aanwezig is. 

 

STELLING 1: VOOR DE ALGEMENE VERGADERING MAAK IK MIJN AGENDA VRIJ: 

- Datum is tijdig geweten. 
- Sfeer en gezelligheid belangrijk om te komen en te blijven komen 
- Te weinig inbreng van de leden zelf. 
- Betrokkenheid / engagement: vele moeten komen vanuit de vereniging. 
- Relevante thema’s zoeken / themavergaderingen plannen. 
- Checken bij leden via FB. 
- Ieder lid heeft zijn eigen persoonlijke prioriteiten. 
- Belangrijk dat bestuur aanwezig is op vergaderingen. 
-  

 

STELLING 2: DE JEUGDRAAD ORGANISEERT TE VEEL EN ADVISEERT TE WEINIG: 

- Activiteiten oke. 
- Adviezen veel te beperkt. 
- Adviseren is niet hip. 
- Adviezen niet enkel schrijven, ook opvolgen, selecteren en uitwerken. 
- Afbakenen van teveel activiteiten: jeugd? Meerwaarde jeugdraad? 

 

STELLING 3: DE JEUGDRAAD IS JONG IN DENKEN EN DOEN, EN WEET WAT REILT EN ZEILT BIJ DE 

JONGEREN: 

- Veel verschillende verengingen in AV  
- Geen individuele jongeren (vb skaters, grafitti,…) 
- Bevraging bij jonggeren, resultaten verder opvolgen 
- Actiepunten uitwerken, vb in ieder A-team deze vraag stellen 

 

STELLING 4: DE JEUGDRAAD IS DE ONDERSTEUNER VAN ALLE KINDEREN EN JONGEREN IN ZOTTEGEM: 

Ter info: 
Een hoofdanimator mag 15 kinderen meenemen op kamp 

Indien een lid van de kookploeg een brevet heeft als animator telt dit ook mee voor de subsidies 

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


 

 

Jeugddienst Stad Zottegem 

Verslag   onderwerp   datum 

 

      

 

3 

Jong in Zottegem  
Stedel i j k  Jeugdcentrum De Muze  

Beis lovenst raat 4   9620 Zottegem    T 09 367 91 98   F 09 367 71 59  

E jeugddiens t@zottegem.be    j onginzottegem.be  

 

- Positief dat er veel verschillende verenigingen in AV zitten 
- Infrastructuur en materiaal ter beschikking 
- Samen met de JD: ok, de jeugdraad apart hoeft dit de trekker te zijn? 
- Toegankelijkheid van de jeugdraad? 

Hellen gooit bovenstaande stellingen in de groep op Facebook zodat ook de afwezigen kunnen 
reageren. Verder bespreken op AV. 

 

 

Het bestuur heeft voor zichzelf 3 vragen opgesteld in verband met het organiseren van 
activiteiten: 

 Past de datum/tijd voor de jeugdraad? 
 Gaat er jeugd komen? 
 Biedt het een meerwaarde aan de jeugdraad? 
 Is het vernieuwend. 

 

 Jaarplanning 

Op de bingoavond deelt Hellen stickers met de jaarplanning uit. 

 

17/2  Bingoavond + verkiezingen (Nieuwjaarsreceptie) 
16/3 Algemene Vergadering 
17/4 Openspelendag 
18/5 Algemene Vergadering 
31/8 Algemene Vergadering 
19/10 Algemene Vergadering 
14/12 Algemene Vergadering 

 

 Verkiezingen 

Op de bingoavond 17/2/ 2017 vinden ook de verkiezingen plaats. Alle posities zijn vacant, we zoeken: 

1 voorzitter 
1 ondervoorzitter 
1 secretaris 
Max 3 bestuursleden 

Als je wil lid worden van het bestuur kan je je inschrijven door een papiertje in te vullen bij Hellen.  
Bij het verslag zal ook een inschrijvingsformulier zitten  en ook op Facebook. 

 

TO DO: 
Adviezen moeten uitgewerkt worden van het bestuur uit. Men moet selectief zijn welke 
adviezen te schrijven. Men moet er niet vanuit gaan dat Hellen adviezen gaat schrijven voor 

ons. 

TO DO 

Er moeten meer methodieken uitgewerkt worden zodat deze eventueel kunnen toegepast worden in de 
A-Teams. Vorming rond methodieken organiseren. Dit kan zowel op de jeugdraad als binnen de 

jeugdvereniging handig zijn 
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 Enquête 

De enquête is opgesteld naar aanleiding van het bestuursweekend in 2015. Een stagair uit het 6de 
middelbaar heeft deze afgenomen in de middelbare scholen. Alle middelbare scholen hebben 
deelgenomen. In totaal hebben 457 jongeren de enquête ingevuld. 

 

 Dag en nacht van de jeugdbeweging 

Over de fuif zijn heel veel positieve reacties gekomen. Bijna iedereen die is komen eten is naar de 
Foyer afgezakt. Er was een slechte communicatie met SKS, zij wisten niet dat hun bestuur ook 
welkom was om spaghetti te komen eten. Opkuis kon iets vlotter. Er was veel volk. 

 A-Teams 

a) Fuiven 
Alle verenigingen (behalve Chiro Strijpen, Chiro Heilig Hart en het speelplein) moeten nog hun 
charters doorsturen. Er komt een animatiefilmpje over Kevin en Dirk. Dit is een bedrijf in Gent 
die het filmpje maakt. Zij hebben ook het preventiefilmpje gemaakt voor de Genste feesten. 
 

b) Milieu 
Er ligt een advies klaar. Dit advies gaat over de beurtenkaart van het containerpark voor 
jeugdbewegingen. Er zou een extra sectie in het advies moeten komen in verband met de 
milieuregels in de OC’s.  
 

 Uitleendienst 

Nieuwe items al in de uitleendienst of onderweg: 

POPCORNMACHINE op wielen 
Badgemaker: goed voor 3 soorten badges, kan ook op magneten, aftrekkers, … 
Lichtstatief met lichten en laser: goed voor leidingsfeestje ,… 
PS4 + Karaoke 
Nieuwe beamer 
Nieuw springkasteel 

 

 Varia 

 Het is Jesse zijn laatste jaar als voorzitter. Bedankt voor alle toffe jaren! 
 Chiro Strijpen bestaat in 2017  - 50 jaar! 
 Debra stuurt een aanvraag in voor het feestjaar van Chiro Strijpen 
 FRUN Zottegem: Hellen legt het project uit. Het is misschien niet slecht dat iemand van de 

organisatie volgende AV langskomt om dit project uit te leggen: 
 Met een team van 3 deelnemen aan een activiteit op het festivalterrein. Een 

persoon loopt, een andere stapt en een andere staat te pintelieren. Na de activiteit 
volgt er een korte quiz waar de teams zaken die ze tijdens hun bezigheid gezien 
hebben moeten bijeenleggen om deze te kunnen winnen.  

 De activiteit zou plaatsvinden op 27/8 
 10% van de opbrengst gaat naar het speelplein voor het opknappen van het 

buitenterrein. 

 

Volgende vergadering  16 maart – 20u – in De Muze 

 

To do: 

A-Team oprichten voor skatepark. Enquête verder bespreken. 
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