
 

 

VERSLAG AV 

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: Algeneme Vergadering – Jeugdcentrum De Muze 

Datum / uur: 16/03/2017 – 20:00 

Aanwezig: Elke VAN WAEYENBERGE (Voorzitter), Alana FRANCOIS 
(Ondervoorzitter), Bastiaan SMIS (Secretaris), Bess BOGAERT (lid), 
Louie VAN RIJSSELBERGE (lid), Sandra DE ROECK (schepen), Hellen 
VOLCKAERT (jeugdconsulente), Lien VAN DER BRACHT (JAC), Marieke 
VERHAEGE, Andres VAN MELCKEBEKE, Debra VAN DEN BOSSCHE, 
Lisa WIJNS, Dries DE COOMAN, Tim MAEGERMAN, Jakob GHIJS, Pol 
DE BACKER, Arno REDANT, Renee VAN ACHTER, Davy VERCAMER, 
Anton VANHAUWERE, Arne DE KONINCK, Jesse TUYBENS 

Verontschuldigd:  

Afwezig: Fons ROELANDT 

Auteur verslag: Bastiaan Smis 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Verwelkoming + goedkeuring vorig verslag 
2. Voorstelling nieuw bestuur 
3. FRUN 
4. JOOL 
5. Stellingen omtrent de jeugdraad 
6. A-Teams 
7. Openspelendag 
8. Varia 
9. To Do 

 

BELANGRIJKSTE PUNTEN: 

 

 

 Verwelkoming + goedkeuring vorig verslag 

De nieuwe voorzitster, Elke, heet iedereen welkom op de vergadering. 

Het vorig verslag is goedgekeurd. 

 

 Voorstelling nieuw bestuur 

 Voorzitter:   Elke Van Waeyenberge 
 Ondervoorzitter:  Alana François 
 Secretaris:   Bastiaan Smis 
 Lid:    Bess Bogaert 
 Lid:    Louie Van Rijsselberge 

mailto:jeugddienst@zottegem.be
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 FRUN  Family, Friends, Food & Fun 

FRUN vindt plaats op de laatste zondag van de zomervakantie (27/8/2017) op het festivalterrein te 
Bevegem.  
 

Het idee:  

De organisatoren (mannen) gaan graag lopen en hun vrouwen gaan graag mee, maar voor hun is hier 
niets aan. Zij wachten langs de zijlijn om hun man even te zien passeren. Daarom wouden de 
organisatoren hier iets aan doen en proberen ze met FRUN om ook supporters te betrekken in het 
verhaal. 

Op het festivalterrein willen de organisatoren een FRUN-dorp maken met een lokale DJ (DJ Daddy Cool) 
en foodtrucks van lokale zaken. 

FRUN bestaat uit teams (minstens 3 personen, wss 5) die deelnemen aan 3 verschillende onderdelen: 

 Een loopwedstrijd (ca 8 km) in “urban trail” stijl (door het stadhuis, door het station, …) 
 Een wandelparcours (ca 5 km) dat passeert aan toffe en interessante plaatsen in Zottegem. De 

wandelaars moeten bij plaatsen waar ze passeren dingen onthouden die ze zien. 
 Een groep van mensen die op het terrein (FRUN-dorp) blijven en daar wat eten en drinken. Zij krijgen 

testen rond ruiken, voelen en proeven. 

Achteraf moet men een quiz met 30 FRUN-vragen invullen. De winnaars worden gekozen aan de hand 
van de combinatie van de vragen en de snelste loper. 

FRUN is een initiatief voor en door Zottegem. De voor Zottegem wil men invullen door 10% van de winst 
op drankverkoop te schenken aan het Speelplein om het plein wat op te knappen. 

De door Zottegem willen ze invullen door aan verschillende Zottegemse organisaties te vragen om mee 
te helpen aan het evenement. 

De organisatoren van FRUN weten nog niet concreet naar wat ze allemaal op zoek zijn, maar één van de 
zaken die ze vragen aan de jeugdraad is of er een mogelijkheid is dat deze een soort van kinderanimatie 
organiseert. Ze hebben hiervoor een (heel beperkt) budget. De kinderanimatie zou zowel organisatorisch 
als uitvoerend bij de jeugdraad liggen dan. 

De organisatie mikt op een 500 deelnemende teams (ca 2500 deelnemers) en een 4000 aanwezigen op 
de FRUN. Hierdoor zullen er redelijk wat kinderen zijn, maar is het ook een heel mooi ogenblik om de 
jeugdverenigingen in de kijker te plaatsen.  

Een paar ideeën van de organisatoren: 

 Maken van een kidstribune op het speelplein waar de lopers passeren zodat de kinderen kunnen 
supporteren  Hellen kijkt samen met de animatoren van het speelplein wat haalbaar is. De 
organisatoren willen passeren op de leefweek van het speelplein. 

 Maken van een parcours voor de kinderen. 

 

We spreken af met de organisatoren dat ze op de Algemene Vergadering van 18 mei passeren en tegen 
dan een lijst opstellen met alle zaken die ze graag zouden vragen aan de jeugdraad. 
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 JOOL 

Jool is een online-platform dat evenementen en cafés in Zottegem en Herzele centraliseert.  

Het platform biedt een mogelijkheid om evenementen van jeugdverenigingen hierop te plaatsen zodat er 
meer reclame is. Naast de publiciteit op de website zelf deelt men de evenementen ook nog op facebook 
en is er een mogelijkheid (om tegen betaling) een after-movie te laten maken.  

Een account kan je zelf aanmaken via de website, na goedkeuring kan je evenementen aanmaken en op 
de website plaatsen. 

De website kan je vinden door op onderstaande afbeelding te klikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stellingen omtrent de jeugdraad 

 

 

 

 

 Er zetelen veel verschillende verenigingen in de jeugdraad 
 We hebben weinig individuele jongeren (vb skaters, …) 

 

 

 

 

 Is de datum goed? 
 Op de vorige jeugdraad waren er niet zo veel aanwezigen, dit kwam doordat de datum vlak voor de 

examens viel en er veel deadlines waren voor school. 
 Hoewel we dit al doen moeten we nog meer een oproep doen via facebook 

  

De jeugdraad is jong in denken en doen en weet wat reilt en zeilt bij de jongeren 

Voor de Algemene Vergadering maak ik mijn agenda vrij. 

mailto:jeugddienst@zottegem.be
http://jonginzottegem.be/
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 De activiteiten die we organiseren zijn ok, we organiseren ook genoeg 
 We schrijven te weinig adviezen 
 Adviseren is niet hip 
 De vraagjes die we opstelden zijn hier heel toepasbaar. (komt er jeugd? Is er een meerwaarde voor 

de jeugdraad?) 

 

 

 

 

 Is het wel nodig dat de jeugdraad de ondersteuner is van alle kinderen en jongeren in Zottegem? 
Nee, maar als we dezelfde vraag bekijken voor de jeugdraad en de jeugddienst, dan wel. 

 

 A-teams 

 
Voorstellen voor A-teams: 

 Milieu (trekker: Alana, leden: Bess, Jakob, Anton Davy) 
Afvalophaling, sorteren, voortwerken op vorige A-Team milieu (containerpark) 

 Verkiezingen 2018 (trekker: Hellen, leden: Jesse, Bastiaan, Alana, Bess, Renee) 
Verkiezingskrantje, debattle, …  
Wat willen wij als jongeren verwezelijken in Zottegem? Dit is het moment om hierover na te denken 
en dit voor te leggen aan de politiekers die deelnemen aan de verkiezingen in 2018. 

 Jeugdhuis (trekker: Bess, leden: Bastiaan, Lisa, Pol, Louie, Tim) 
We hebben in Zottegem een tof jeugdhuis en willen dit weer aantrekkelijk maken voor de jeugd 

 Fuifzaal en Fuiven (trekker: Debra, leden: Louie, Dries, Hellen, Marieke, [Ronny?]) 
We moeten verder werken aan een positief fuifbeleid. De fuifzaal is niet meer aantrekkelijk voor 
jeugdverenigingen, kunnen we dit veranderen of moeten we op zoek naar een alternatief? 

 Sociale Media / #JongInZottegem / Enquête (trekker: Elke, leden: Tim, [Brecht?]) 
We willen de jeugdraad toegankelijker maken via de sociale media en de hashtag “#JongInZottegem” 
promoten. De enquête die we vorig jaar opstelden moet verder verwerkt worden. 

 Skatepark  De jeugdraad gaat dit A-team niet in leven roepen. Dit zal vanuit de jeugddienst 
gebeuren. 

De trekkers van de A-teams roepen de leden samen en vullen de infofiche omtrent A-teams in. Hierbij 
bespreken ze een concreet en duidelijk doel dat ze willen bereiken (dit kan gaan van een uit te voeren 
actie zoals een facebook pagina aanmaken tot het schrijven van een advies aan het schepencollege). 
Het is belangrijk om op voorhand de drie vragen die we ons steeds stellen te overlopen en te kijken of de 
actie een meerwaarde biedt aan de jeugdraad. 

  

De jeugdraad organiseert te veel en adviseert te weinig. 

De jeugdraad is de ondersteuner voor kinderen en jongeren in Zottegem 

Een A-team (actieteam) is een groep van leden van de jeugdraad en externe experten. 
Het A-team heeft een specifiek en concreet doel en probeert dit in een korte periode af 
te werken ( < 1 jaar). Als het doel bereikt is wordt het A-team stopgezet. Hieruit kan 

een nieuw A-team voortkomen dat een ander doel voor ogen heeft. 

mailto:jeugddienst@zottegem.be
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 Openspelendag 

De openspelendag valt dit jaar op paasmaandag (17 april). Doordat de jeugddienst onderbemand is moet 
er nog iets meer gebeuren dan andere jaren. Daarom gaat Hellen in de komende weken nog een 
vergadering plannen over de openspelendag. Mensen die willen helpen en geïnteresseerden zijn steeds 
welkom. 

Enkele puntjes over de openspelendag: 

 De doodle volgt tegen volgende week vrijdag. We zijn op zoek naar een 60-tal vrijwilligers om te 
helpen, maar iedereen is welkom! 

 De slotact is “De Planken” een band met Billy van FC De Kampioenen als zanger 
 ’s Avonds mogen de vrijwilligers stoofvlees met frietjes eten in het jeugdhuis 
 Ook animatoren die kinderen begeleiden overdag mogen komen eten 
 Vanaf dinsdag zijn er flyers en affiches beschikbaar op de jeugddienst 
 We kunnen iets doen met paaseieren (niet gooien) 

 

 Varia 

 De Poets 2017 
Op 25 maart vindt “De Poets 2017” plaats. Alle verenigingen wordt gevraagd om hun lokaal / de 
omgeving / Zottegem op te kuisen. Iedereen krijgt hiervoor materiaal van de milieudienst en mag zijn 
vuilnis afzetten in het Egmontpark op de dag zelf. Indien verenigingen wensen deel te nemen maar 
niet op zaterdag kunnen, mogen ze ook op zondag kuisen. Als je dit laat weten aan Hellen, zal de 
milieudienst op maandag het afval dan aan je lokaal komen ophalen. 

 Goedkeuring toetreden Open VLD 
De toetreding is goedgekeurd, als we Jong NV-A en Jong SPA toelaten kunnen we jong VLD niet 
weigeren. 
 
Uittreksel verslag AV 17/10/2016 

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. 

 Toelaten verenigingen Jeugdraad 
Aangezien de Jeugdraad maar om de 2 maand samenkomt is het jammer om verenigingen te zeggen 
dat ze eerst op goedkeuring moeten wachten voor toe te treden. Hierdoor kan het tot 4 maand duren 
voor een vereniging naar een vergadering mag komen. De jeugdraad geeft hellen de toestemming 
om mensen/verenigingen die lid wensen te worden uit te nodigen op de eerstvolgende Algemene 
Vergadering. Op deze vergadering zal er in het eerste deel van de vergadering gestemd worden of 
de persoon/vereniging al dan niet mag toetreden. Na goedkeuring mag de persoon aan de 
vergadering deelnemen. 

 SKS is op zoek naar een zaal om cantussen te organiseren. Heb jij zo’n zaal of ken je de perfecte 
locatie, contacteer dan zeker Louie, Renee of Davy 

 Zaterdag 18/3/2017 is er JIN café in scoutslokaal de KIM voor de fuif college TD. Allen daarheen! 
 Jakob van JNM roept op om samen met alle jeugdverenigingen deel te nemen aan dag van de 

Natuur 2017. Hij vraag bij Natuurpunt na of er acties georganiseerd worden door hun. 
Dit kan besproken worden in A-Team milieu 

 Op 16/4/2017 is er Paasontbijt van Chiro Strijpen 
 Op 17/4/2017 is er Paasbrunch van Chiro Velzeke 
 Gelieve bij fuiven beter de WC’s beter op te ruimen in de fuifzaal. Dit is niet tof voor Ronny om op te 

ruimen.  eventueel WC ontstoppers plaatsen in de fuifzaal 
 Gelieve ook op voorhand in de fuifzaal te kijken wat werkt en wat niet zodat hier later geen discussie 

kan over ontstaan.  
 Op 29/4/2017 vindt de fuif Oh Oh Chiro plaats in De Kring op de markt 
 Op 22/4/2017 vindt de fuif Sound of Chiro plaats in De Kring op de markt 
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 Tussen 1 en 3 september vindt het feestweekend van Chiro Strijpen plaats 
o Vrijdag 1 september: Streekbierenavond 
o Zaterdag 2 september: Kinderanimatie + optreden 
o Zondag 3 september: BBQ 

 Vrijetijdsmarkt 
Het is belangrijk voor de jeugdverenigingen om samen te werken en te tonen aan de buitenwereld 
wat een jeugdvereniging precies is. De flyers van het voorbije jaar werden heel goed ontvangen en 
we willen dit opnieuw doen. De jeugdverenigingen zouden het best opnieuw afspreken om een spel 
te doen ter plaatse. 

 

TO DO: 

 Hellen bespreekt met het speelplein als eens de mogelijkheden ivm FRUN. 
 De jeugdverenigingen bespreken met hun leidersgroep al eens of ze willen / kunnen meehelpen aan 

FRUN 
 Verenigingen mogen indien gewenst een account aanmaken op JOOL 
 Trekkers van de A-teams contacteren de geïnteresseerden voor hun A-team en plannen een eerste 

vergadering waarop een doel, … van het A-team bepaald worden. Contactinformatie van de 
geïnteresseerden kan, indien nodig, verkregen worden bij Hellen. 

 Hellen organiseert een vergadering omtrent de openspelendag 
 De jeugdverenigingen zoeken medewerkers voor de openspelendag in hun vereniging (JIN / Aspi’s 

zijn ook welkom) 
 De jeugdverenigingen informeren in verband met De Poets 2017. 
 Hellen / Elke laat Jong Open VLD weten dat ze welkom zijn op de volgende Algemene Vergadering. 
 Jakob informeert bij Natuurpunt naar Dag van de natuur 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERING  donderdag 18 mei 2017 – 20:0 @ JC De Muze 
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