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ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD 
30 AUGUSTUS 2018 

Aanwezig: DE ROECK Sandra (schepen van jeugd), VOLCKAERT Hellen 
(jeugdconsulente), VAN WAEYENBERGE Elke (voorzitter), FRANCOIS Alana 
(bestuur), VAN RIJSELBERGE Louie (bestuur), DE SPIEGELEER Nas (chiro velzeke 
jongens), DE TURCK Roel (chiro velzeke jongens), WIJNS Lisa (chiro hh zottegem), 
MAEGERMAN Tim (chiro hh zottegem), PETRUS Marlies (chiro hh zottegem), 
STEVENS Leen (KAJ), VAN LIERDE FEE (KAJ), SCHEPENS Arno (hongjongeren), 
POTS Simon (hangjongeren), TUYBBENS Jesse (geïnteresseerde), DE COOMAN 
Daphne (KAJ), DE GEYTER Esther (chiro velzeke meisjes) 
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BACKER Pol (scouts), HAELTERMAN Robin (sks), ROELANDT Fons (chiro strijpen) 
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Punt 1 Goedkeuring vorig verslag 

De aanwezige jeugdraadsleden keuren unaniem het vorige verslag goed. 

 
 
Punt 2 Voorstel vernieuwen speelpleintjes 
De jeugddienst stelt een voorstel voor om 3 pleintjes te vernieuwen. Aangezien dit over 
een groot bedrag gaat, meer dan 32 000 euro moet dit eerst door de ingenieur in een 
bestek worden gezet, dit moet dan op de gemeenteraad goedgekeurd worden (geen in 
oktober, dus op agenda van GR november). 
 
Speelplein Pieter Maegermanplein 
Enkele buurtbewoners van het Pieter Maegermanplein en de omliggende woonwijk lieten 
weten dat er op enkele jaren tijd heel wat meer jonge gezinnen zijn komen wonen. 

Daarom willen we graag 
aanvullen met enkele nieuwe 
toestellen voor iets jongeren 
kinderen (schommel en kleine 
glijbaan).  
 
Speelplein Bevegem 
Het speelpleintje achter de kerk 
van Bevegem is één van de 
veiligste speelpleinen van 
Zottegem omdat het in een 
rustige buurt ligt. Daarnaast is 
het plein volledig omheind met 
een lage haag, zodat er 
bescherming is dat de kinderen 
niet op straat lopen. Het terrein 
ligt heel centraal, zodat 
iedereen dit gemakkelijk kan 
bereiken (van het centrum, 
Bevegemse Vijvers, 
jeugdverenigingen,…). De buurt 
gaf ook aan dat er de laatste 

jaren terug heel wat jonge gezinnen in Bevegem komen wonen. In het verleden konden 
geen toestellen bij geplaatst worden omdat er jaarlijks een tent werd geplaatst voor de 
artiestenfoor, nu dat deze niet meer doorgaat, kan het volledig terrein benut worden  
 
Dit plein zou net zoals vroeger een van de grootste speelterreinen van Zottegem moeten 
worden, daarom dat we terug een grote familieschommel en groot klimrek willen 
aankopen. We willen voor alle leeftijden toestellen voorzien, op dit moment zijn er 
toestellen voor kinderen tussen 5 en 12 jaar en is er een schommel voor andersvaliden. 
Daarom willen we ook nieuwe toestellen voorzien voor de allerkleinsten Om het plein ook 
gezellig te maken werd al een grote picknicktafeel besteld en willen inzetten op meer 
groen en de bestaande toestellen opknappen. Omdat er een grote openruimte is, kunnen 
we hier ook met houten robiniapaaltjes kleine goals om te voetballen afbakenen (eigen 
personeel). 
 
Speelbos Bevegemse vijvers 
Het speelbos werd in 2006 officieel geopend. Door de jaren heen zijn enkele 
speeltoestellen gesneuveld. Op vraag van verschillende verenigingen, zowel van binnen 
Zottegem als buiten Zottegem zouden er nieuwe toestellen geplaatst worden. 
Europlay NV lanceerde speeltoestellen in robinia, namelijk “Eco-Play”. Deze toestellen zijn 
uitermate geschikt om in een speelbos te plaatsen. Dit omdat robinia hout een natuurlijke 
kromming, een zeer gering spitgedeelte en een grote duurzaamheid heeft. Robinia wordt 
ingedeeld in duurzaamheidsklasse I à II. Hiermee is ze de meest duurzame Europese 
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houtsoort en zelfs nog iets duurzamer dan kastanje en eik (klasse II). Enkel tropische 
hardhoutsoorten met duurzaamheidsklasse I scoren beter. Robinia speeltoestellen kennen 
aldus een minimale levensduur van 15 à 20 jaar.  
 
 

 
Door gebruik te maken van een Europes gecertificeerde houtsoort wordt het tropisch 
regenwoud beschermd. Ieder toestel heeft een PEFC-certificaat. De veiligheid van de 
constructies wordt gewaarborgd door een veilighiedsattest. De toestellen beantwoorden 
volledig aan de Europese veiligheidsnorm EN1176. 
 
Punt 3 KAJ vraag aan AV 
De KAJ wil 2 vragen stellen aan de algemene vergadering: 
 

1. Factuur water 
In 2016 had het lokaal van KAJ een lek aan één van de toiletten, hierdoor kregen 
ze een afrekening van hun water van FARYS die bijna niet te betalen is. Na lang 
onderhandelen hebben ze een afbetalingsplan kunnen krijgen bij FARYS. Nu is de 
vraag of de KAJ deze afbetaling ook mag doortrekken in de subsidies, dus jaarlijks 
hun afbetaling van dat jaar bijvoegen. 
 
Bestuur laat weten dat ze dit mogen bijvoegen en dat dit hoogst waarschijnlijk zal 
goedgekeurd worden, maar dit zal pas gebeuren bij goedkeuirng van alle 
subsidiedossiers. 

 
2. Huur gebouw Stad Zottegem 

De KAJ zij via Stad Zottegem het gelijkvloers van de Faliestraat 27 mogen huren. 
Nu werd via het schepencollege advies gevraagd aan de jeugdraad wat de beste 
huurprijs zou zijn, zodat dit voor alle verenigingen binnen dezelfde lijn past. 
 
Aangezien zij de eerste jeugdverniging zijn die een lokaal huren via Stad 
Zottegem wordt voorgesteld om maandelijks 65 euro te betalen (zonder verbruik 
van elektriciteit en water). Dit omdat KAJ via de subsidies een huurbedrag van 
max. 65 euro mer maanet terug kan krijgen met een max. van 650 per jaar. 

 
Punt 4 Subsidies 
Hellen geeft uitleg over de jaarlijkse subsidies, de criteria, subsidievormen. In vergelijking 
met vorig jaar veranderde er in wezen niets aan de criteria of subsidievormen, al zal er wel 
een veel strengere deadline worden gerespecteerd. Deze ligt volgens het 
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subsidiereglement vast op 30 september 2018, waarna het niet meer mogelijk is om een 
dossier of bijkomende zaken voor het dossier binnen te brengen. 
Daarbijkomend zal elke jeugdvereniging op een consultatie worden uitgenodigd door 
Hellen op de jeugddienst, waarbij ze samen het dossier overlopen en mogelijke 
tekortkomingen verhelpen. 
 
Punt 5 A-teams 
Evaluatie Wervel on Stage 
Zowel medewerkers als publiek waren heel tevreden, heel wat positieve reacties 
gekregen. Het A-team had heel wat voorbereidend werk gedaan naar inkleding, 
organisatie duurzaam evenement, opening Beislovenpark,… 
 
Het gebruik van de herbruikbare bekers verliep niet vlekkeloos, hoofdreden was de gratis 
receptie van Stad Zottegem voor de opening, waardoor mensen in het bezit waren van al 
een gratis beker. Ook de nakuis van de bekers kan beter. We mochten deze gratis 
gebruiken van Dunk!, de jeugddienst heeft deze achteraf allemaal nog afgewassen omdat 
we ze zeker proper terug wilden bezorgen. 
 
Wie: Elke, Bastiaan, Jesse, Alana, Tim, Louie en Hellen 
 
 
Spel Beisloven 
De jeugdraad wil een a-team starten rond het uitwerken van een spelconcept in het 
Beislovenpark voor jeugdbewegingen. Er werd reeds een educatiefspel uitgewerkt door 
Céline De Pelecijn, een studente lager onderwijs, die is echter zeer gericht op –
logischerwijs- het educatieve aspect. In dit A-team zou het dus de bedoeling zijn om 
vanuit dit uitgewerkt spel enkele laagdrempelige spellen te voorzien op maat van 
jeugdbewegingen en individuele gezinnen . De Hangjongeren engageren zich als trekker, 
aangevuld met Roel De Turck en Hellen Volckaert. Simon en Arno geven wel mee dat ze 
deze trekkersrol pas zullen opnemen na hun eetfestijn.  
 
Wie: Arno, Simon, Roel en Hellen. 
 
Verkiezingen 
In juli werd er een brief/mail gestuurd naar de verschillende politieke partijen die 
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, dit voor hun input in het 
verkiezingskrantje en een uitnodiging voor het debat van de jeugdraad op 5 oktober in het 
CC. Daarnaast werd ook het jeugdmemorandum doorgestuurd met verschillende 
aanbevelingen vanuit de jeugdraad. Het bestuur van de jeugdraad zal tijdens hun jaarlijks 
weekend het memorandum verder bekijken en uitwerken om het nieuwe bestuur te 
betrekken. 
 
Hellen maakt een pagina aan op de website jonginzottegem.be met meer uitleg over de 
verkiezingen, het verkiezingskrantje en het memorandum: 
https://www.jonginzottegem.be/nieuws/kieskeurig-zottegem-20-verkiezingsproject-
jeugdraad  
 
Het A-team spreekt verder af om het debat voor te bereiden en dit op 4 september om 
19u30. 
 
Wie: Elke, Bastiaan, Jesse, Alana en Hellen 
 
Nieuwe 
Er staan verschillende nieuwe A-teams in de stijgers, die voornamelijk zullen starten na de 
verkiezingen, zijnde A-team Skatepark en A-team fuifmap. Daarnaast gaan we ook verder 
met A-team duurzame evenementen, waar Lisa, Alana en Bess deel van uit maken. Hier 
wordt binnenkort een datum voor vastgelegd. 
 
Wanneer: 25 oktober om 16 in De Muze 
Wie: Lisa, Alana, Thijs Haestraete (milieudienst), Hellen 
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Punt 6 Dag en nacht van de jeugdbeweging 
Net als vorig jaar zal er opnieuw een ontbijt worden gegeven op dag van de 
Jeugdbeweging, net zoals de quiz en spaghettiavond. Voor de laatste twee activiteiten, 
die in het Hemelrijk doorgaan, wordt gekozen voor een nieuwe zaalindeling, om enkele 
kleine problemen op te lossen. Ook werd beslist door het bestuur om dit jaar enkel de 
leiding uit te nodigen en niet meer de aspi’s en jinners, dit omdat er teveel volk was vorig 
jaar waardoor het veel te druk was, zeker tijdens de quiz. De algemene vergadering kan 
zich hierachter scharen. 
 
Over de nacht van de Jeugdbeweging stelt het bestuur zich serieus de vraag of dit nog 
opnieuw moet plaatsvinden. De appreciatie voor de organisatie ervan was vorig jaar zeer 
ondermaats.  
 
Studentenkring Sottegem wordt opnieuw de vraag gesteld of zij dit opnieuw zien zitten, 
het bevoegde jeugdraadslid van SKS vraagt dit na bij zijn bestuur en brengt ASAP het 
antwoord naar voor. Indien zij nog voorstander zijn, kunnen we dit nog laten doorgaan, 
maar geven we geen gratis consumatie meer. 
 
Punt 7 Vrijetijdsmarkt 
Op 9 september gaat opnieuw de vrije tijdsmarkt door op de Bevegemse Vijvers. De 
jeugddienst en jeugdraad zullen beiden met een tentje aanwezig zijn om informatie te 
voorzien en daarnaast wordt er ook een wedstrijdje bosgolf georganiseerd tussen de 
jeugdraad en gemeenteraadsleden, die hier reeds voor werden uitgenodigd. De jeugdraad 
doet dan ook een oproep om met zoveel mogelijk jongeren aanwezig te zijn om een 
spelletje te spelen. De pers wordt ook uitgenodigd, dit om ons verkiezingsproject en ons 
debat in de kijker te zetten. 
 
We spreken af om 14 uur aan het standje van de jeugddienst. 
 
Punt 8 Egmontevocatie 
De jeugdraad vraagt na of er geïnteresseerden zijn om mee te helpen op de 
Egmontevocatie. Roel De Turck en Chiro Zottegem geven aan geïnteresseerd te zijn en 
vragen dit in hun vereniging. Bij interesse gelieve dit door te geven aan de voorzitter, 
zodat zij het kan doorgeven aan de organisatie. 
 
Punt 9 Autovrije zondag 
Het bestuur deelt bij deze mee dat op 23 september de autovrije zondag doorgaat in stad 
Zottegem. Het zou fijn zijn als ook de jeugdbewegingen hier gebruik van maken door hun 
activiteiten in het centrum te laten doorgaan en deel te nemen aan de verschillende 
initiatieven. 
 
Punt 10 Studentenkring Moeder Egmot 
Studentenclub Moeder Egmont deed net zoals vorig jaar een aanvraag om erkend te 
worden als jeugdvereniging en subsidies te trekken. Zij kregen iedere keer hetzelfde 
antwoord, dat hun aanvraag om toetetreden tot de jeugdraad goedgekeurd werd maar 
dat hun aanvraag tot herkenning pas wordt goedgekeurd indien zij voldoen aan de 
voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement, dus na indienen van een volledig 
dossier eind september. Zij zijn echt nooit ingegaan om aanwezig te zijn op de Algemene 
Vergadering. En kunnen zodus volgens het bestuur nog geen erkenning krijgen. Indien zij in 
het werkjaar 2018-2019 aanwezig zijn op de jeugdraad, kunnen ze in september 2019 een 
subsidiedossier indienen en aanvraag doen om erkend te worden. 
 
Punt 11 Uitleendienst 
Hellen deelt mee dat er enkele zaken worden toegevoegd aan de uitleendienst, 
waaronder nieuwe volksspelen, nieuwe opblaasattracties, meerdere walkie-talkies en 
rolfrigo’s. De jeugdraadsleden reageren hier zeer positief op en stellen dat organisatorisch 
materiaal zoals walkie-talkies en rolfrigo’s (zelfs de vraag of er geen 2 kunnen aangekocht 
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worden) zeer waardevol zijn voor de jeugdverenigingen. Het nieuwe document met 
materiaal wordt uitgebreidt en binnenkort geagendeerd op de gemeenteraad. 
 
Punt 12 Varia 

• De Hangjongeren organiseren op 29 september hun eerste spaghettifestijn. 
• De KAJ doet een warme oproep om zeker langs te komen op de rommelmarkt in 

Sint-Maria-Oudenhove, op 30 september en daarbij ook de herfstconcerten die 
tijdens hetzelfde weekend doorgaan. 

• Chiro Zottegem organiseert een mattentaartenverkoop op 6 oktober. 
• Chiro Velzeke organiseert opnieuw Oktoberfest op 28 september in het 

parochiaal centrum van Velzeke. 
 
Volgende AV – donderdag 25 oktober 2018 – 20u De Muze 

 


