
 

 

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: Algemene Vergadering – JC De Muze 

Datum / uur: Donderdag 18 mei 2017 – 20:00 

Aanwezig: Elke Van Waeyenberge (voorzitter), Alana François (ondervoorzitter), 
Bastiaan Smis (secretaris), Bess Bogaert (lid bestuur), Louie Van 
Rijsselberge (lid bestuur), Debra Vandenbossche (chiro strijpen), Jesse 
Tuybens (chiro strijpen), Marieke Verhaeghe (chiro velzeke meisjes), Lies 
De Turck ((chiro velzeke meisjes), Anton Vanhauwere (JNM), Dries De 
Cooman (chiro zottegem), Arno Redant (speelpleinwerking ’ t Hemelrijk), 
Hellen Volckaert (jeugdconsulente), Lien Van Der Bracht (JAC), Jesse 
Tuybens (lid) 

Verontschuldigd: Jakob Ghijs (JNM), Sandra De Roeck (schepen), Renee Van Achter 
(studentenkring) Davy Vercamer (studentenkring), Arne De Coninck (Jong 
NVA), Lisa Wijns (chiro Zottegem), Tim Maegerm (speelpleinwerking ’t 
Hemelrijk), Yannick Noens (Jong VLD), Gertjan Persoons (Jong VLD), 
Kirsten Duprez (chiro zottegem) 

Afwezig:  

Auteur verslag: Bastiaan Smis 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Verwelkoming 
2. Evaluatie Openspelendag 
3. A-Teams 
4. Egmontjaar 2018 
5. Cultuurcaravan 
6. Week van het Bos 
7. Zeepkistenrace jeugdraad Brakel 
8. FRUN 
9. Kampvervoer 
10. Op kamp gaan 
11. Speelpleintjes 
12. Varia 

 

 

BELANGRIJKSTE PUNTEN: 

 

 

 Verwelkoming 

Elke heet iedereen welkom op de vergadering en overloop het verslag van de vorige Algemene 
Vergadering. Het verslag wordt goedgekeurd. 
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 Evaluatie Openspelendag 

Het bestuur evalueerde de openspelendag: 

 De rodeo stond slecht achter het grote hindernissenparcous. 
 Kop van jut was er niet. 
 Volgend jaar moet er beter gecommuniceerd worden omtrent de paintball. Elk kind mag slechts één 

keer deelnemen aan de paintball. Dit moet aangeduid worden op het polsbandje. 
 De jeugdverenigingen waren met veel minder deelnemers aanwezig. Volgend jaar moeten we 

vroeger, meer promo maken bij de jeugdverenigingen ook buiten Zottegem. We proberen volgend 
jaar rond januari al een mail / brief te sturen de jeugdverenigingen in en rond Zottegem. Misschien 
kunnen we er een wedstrijd aan koppelen. 

 Er waren voldoende medewerkers (meer dan vorig jaar), maar meer medewerkers is altijd toffer voor 
iedereen. 
 

De Algemene Vergadering voegde volgende opmerkingen toe: 

 De worsten waren op, niet iedereen krijg op het einde 1. 
 Momenteel krijgen de medewerkers heel veel drinken + worst.  

o Voorstel 1: we veranderen de drankbonnetjes volgend jaar zodat men niet 3 drankjes en 
een worst krijgt maar bijvoorbeeld een drankkaart met 3 of 4 drankbonnetjes en als men een 
worst wil moet men hier 2 drankbonnetjes voor opofferen. 

o Voorstel 2: is het wel nodig dat de medewerkers drankbonnetjes krijgen? Uiteindelijk kunnen 
de medewerkers gratis water / andere drankjes krijgen aan de drankjesstand voor de 
kindjes. 

TODO: tegen volgend jaar beslissen wat we willen doen met de drankbonnetjes. 

 Er wordt van de medewerkers verwacht dat ze geen bier drinken tijdens de openspelendag. Er is 
genoeg mogelijkheid om nadien een pintje te drinken in het jeugdhuis. Hellen deelt dit mee op de 
briefing volgend jaar. De verantwoordelijken per deel van het park gaan zelf NIET meer om drank 
voor de medewerkers, enkel om water. 

 TODO: Hellen vraagt na of de medewerkers van de stad de juiste maat T-shirt hebben. 
 TODO: We vragen volgend jaar het Rode Kruis om iets vroeger te komen. 

 

 A-Teams 

 Milieu 
Het A-team heeft nog niet samengezeten, ze spreken af in de laatste week van juni. 

 Jeugdhuis 
Het A-team is al samen gekomen maar heeft nog geen fiche ingevuld. Komt opnieuw samen na de 
examens. 

 Fuiven 
Volgende problematiek werd besproken in het A-team: 

o Toiletten 
o The Cage 
o Hoge kosten (security, …) 
o Motivatie van de jeugd (zowel komen als organiserne) 
o Concurrentie met privéfeesten 
o De verbanning van korte drank 
o Aanbod brouwerij Haacht 
o Fysieke Communicatiekanalen 
o Fuifbox uitbreiden 
o Potten / palen voor sigaretten 
o Herbruikbare bekers 

 

Opmerking: het charter voor een positief fuifbeleid geldt enkel in de fuifzaal. Hierbuiten hoef je dit 
niet toe te passen maar we juichen dit zeker toe. 

mailto:jeugddienst@zottegem.be
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De wet is gelijk voor iedereen. Er mogen in de fuifzaal geen cocktail geserveerd houden die een 
hoog alcoholpercentage bevatten. Dit geldt ook voor privéorganisatoren. 

• Beperkte aanbod brouwerij:  
Hier kunnen we niets aan doen. De stad heeft een contract afgesloten met brouwerij Haacht 
en Dranken Pede.  

• Alle dranken moeten uit het assortiment van brouwerij Haacht komen en moeten alle 
dranken afgenomen worden bij brouwerij Pede. 

• Het assortiment van brouwerij Haacht is heel uitgebreid maar omvat niet alles, als je iets zou 
wensen te serveren waarvoor brouwerij Haacht geen equivalent aanbiedt mag je dit product 
aanbieden van een andere brouwerij, zo heeft Haacht geen alternatief voor Adriaan Brouwer 
dus mag dit wel geserveerd worden. Wil je Ename geven kan dit niet want Haagt heeft 
hiervoor een alternatief namelijk Tongerlo. 

Fysieke communicatiekanalen: 
 

• Er zijn te weinig plakplaatsen in Zottegem die relevant zijn. 
Het A-team zou een voorstel indienen voor eventuele nieuwe locaties voor plakpalen. 

The Cage:  

• Momenteel loopt er een testproject bij de fuifzaal waarbij een kooi wordt 
geplaatste met Heras Hekkens bij de uitgang van de fuifzaal. Als iemand 
naar buiten gaat in de fuifzaal kan deze in de kooi gaan om bijvoorbeeld 
te roken, maar als deze bijvoorbeeld iets wil gaan halen in zijn auto 
wordt die persoon zijn bandje afgeknipt en moet deze een nieuw bandje 
kopen om opnieuw binnen te mogen.  

• Anton vraagt na wat bij College TD de bevindingen waren omtrent de 
kooi en geeft deze door aan de jeugdraad.  

• Indien het proefproject door de werkgroep fuiven positief wordt 
bevonden zal de kooi waarschijnlijk permanent bij de fuifzaal gebouwd worden. De jeugdraad is 
hier niet mee akkoord en zal zich hier tegen verzetten. 

Idee:  

Eventueel een mogelijkheid zoeken voor het verkleinen van de zaal (bijvoorbeeld wandpanelen) 
waardoor de zaal kleiner en gezelliger wordt en haalbaarder om te gebruiken door 
jeugdverenigingen. 

 

Tip aan het A-team: 

We raden aan om eerst een advies te schrijven rond de kooi, het feit dat de jeugdraad dat de 
jeugdverenigingen niet meer willen naar de fuifzaal gaan en dat de jeugdraad meer inspraak wil in 
zaken omtrent fuifbeleid / de fuifzaal. 

Er gaan mensen van het A-team naar de werkgroep fuiven gaan. 

 

 Sociale media 
Uitdaging: Jongeren engageren om engagement op te nemen in de jeugdraad. 
Doelstelling: Meer jongeren in de jeugdraad, en meer jongeren die zich engageren 
Activiteiten:  
- Foto wedstrijd 
- Enquête 
- Wist-je-datjes 
- … 

 

 Verkiezingen 

mailto:jeugddienst@zottegem.be
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16/18 stemrecht: dit is een moeilijke kwestie. We willen als onafhankelijke jeugdraad niet in de val 
lopen om een politiek standpunt in te nemen. We nemen dit meet in het A-team. 

 

 Egmontjaar 2018 

In 2018 vindt het Egmontjaar plaats want Egmont is dan 100 450 jaar dood. Het hoogtepunt van dat jaar 
zullen de musical en het bloementapijt zijn. 
De jeugdraad zal volgende 2 zaken doen: 

 Het egmontspel verder uitwerken 
 Vrij podium in Beisloven op 29 of 30 juni 

o Titel: wervel on stage 
o We organiseren een vrij podium waar iedereen voorstellen kan indienen om iets te doen. 

We proberen dit zoveel mogelijk in te kleden rond Egmont en zijn onthoofding. 
o Ideetjes inkleding:   

▪ Eten: ribbetjes en kippeboutjes 
▪ Betalen met bikkels of met ducaten met Egmont op 
▪ Fotobooth met hakbijl 
▪ In het midden van het plein een schandpaal 
▪ Op het podium 2 standbeelden van Egmont nadoen 
▪ Alle jeugdverenigingen maken hun eigen wapenschild 
▪ Vaandels hangen 
▪ Enkel zottegemse bieren en streekproducten 

 

 Cultuurcaravan 

Cultuurcaravan vindt dit jaar plaats op 11 juni te Elene op het Ides de la Faillete plein. 

Doel van cultuurcaravan is een deelgemeente van Zottegem te motiveren om zelf dingen te organiseren. 

Elke en Jesse komen helpen. Iedereen is welkom. 

 

 Week van het bos 

De week van het bos valt dit jaar tussen 8 en 15 oktober. We zouden graag het speelbos nog eens in de 
kijker stellen. Het bestuur organiseert een groot groepsspel voor alle jeugdbewegingen. 

 

 Zeepkistenrace JR Brakel 

De jeugdraad van Brakel nodigde ons uit om mee te doen aan de zeepkistenrace op 10 september. De 
jeugdraad zelf gaat niet meedoen, maar alle jeugdverenigingen zijn welkom om deel te nemen. 

TODO: Hellen antwoord de jeugdraad van Brakel dat we dit promoten bij onze jeugdverenigingen maar 
dat we zelf niet gaan meedoen. 

 

 FRUN 

We stellen voor aan FRUN dat we willen helpen het kinderdorp te ondersteunen en hier voor animatie 
zorgen. De rest is moeilijk omdat FRUN in een slechte periode valt. 

Arno stuurt de doodle van medewerkers van het speelplein door naar de jeugdraad. 

 

 Kampvervoer 

De stad beschikt over 2 containers. Eén goede en één slechte container. Momenteel is het zo dat de 
jeugdvereniging die het als eerste vraag de goede container krijgt, het zou beter zijn moest hiervoor een 
beurtrol opgesteld worden. De jeugdverenigingen die een probleem hebben (Chiro Zottegem, Chiro 
Velzeke jongens en Chiro Velzeke Meisjes) zitten samen en proberen een regeling te treffen. 

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


 

 

Jeugddienst Stad Zottegem 

Verslag •  onderwerp •  datum 

 

      

 

5 

Jong in Zottegem  
Stedel i j k  Jeugdcentrum De Muze  

Beis lovenst raat 4 •  9620 Zot tegem  •  T 09 367 91 98 •  F 09 367 71 59  

E jeugddiens t@zottegem.be  •  j onginzottegem.be  

 

 

 

 Op kamp gaan 

Het bestuur zou graag gedurende de 3 jaar van hun mandaat op bezoek gaan bij alle jeugdverenigingen 
op kamp. Dit jaar zijn volgende kampdata van toepassing: 

 Chiro Strijpen    31/07 – 09/08   (Voeren) 
 Scouts    04/07 – 10/07  (Oudenaarde) 
 Velzeke Meisjes   11/07 – 21/07  (Heinekeszand) 
 Velzeke Jongens   11/07 – 21/07  (Hoge Rielen, Casterlee) 
 Chiro Zottegem   11/07 – 21/07  (Glons, Luik) 

 

 Speelpleintjes 

De stad heeft zojuist beslist om het onderhoud van speelpleintjes uit te besteden aan een externe firma. 
Ze beginnen maandag met de uitvoering hiervan. Voor alle duidelijkheid: dit komt niet door het artikel van 
Jong NVA, de stad was hier reeds mee bezig. 

Men is ook bezig met het herwerken van het speelplein in Bevegem en het maken van een speelplein op 
et Romeins plein in Velzeke. 

Jong NVA is niet aanwezig om uit te leggen wat ze bedoeleden met het krantenartikel. Ze hebben 
nochtans niet op alle vlakken gelijk. Er zijn wel wijzigingen doorgevoerd sinds vorig jaar (bijvoorbeeld: er 
zijn nieuwe vuilbakken geplaatst, …). Dat het onderhoud niet helemaal goed gebeurd is waar maar om te 
zeggen dat er niets met het artikel is gebeurd vorig jaar is overdreven. 

Reeds vorig jaar bij het uitkomen van het oorspronkelijk artikel vroegen we aan Jong NVA om naar de 
Algemene Vergadering te komen. Ze komen wel, maar vertellen niet veel. Het was tof geweest moest 
jong NVA eerst op de Algemene Vergadering gezegd hebben waar ze mee bezig waren alvorens naar de 
pers te gaan. 

 

 Varia 

 Applaus voor Hellen van de scouts omdat de jeugdraad zich verzet tegen “the cage”. 
 Feestweekend van Chiro Strijpen: 1-3 september 
 Tentival scouts: 10 september 
 Hellen heeft prijslijsten van legerstock De Backere. Meer informatie kan je vinden op 

www.legerstockdebackere.be 
 Elke ziet iedereen graag 
 Andres van Chiro Velzeke Jongens is gestopt met de chiro. We contacteren Chiro Velzeke Jongens 

voor een nieuwe afgevaardigde naar de jeugdraad te sturen; 

 

VOLGENDE VERGADERING  31/08/2017 
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