
 

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 ledenvergadering/ Jeugdhuis De Muze 

Datum/ uur: 31/08 om 20u00 

Aanwezig: Hellen Volckaert (Jeugdconsulente), Elke Van Waeyenberge (Voorzitter 
JR), Sandra De Roeck (schepen), Tim Maegerman, Lies De Turck, Robin 
De Cubber, Arno Redant, Arne De Koninck, Anton Vanhauwere, Louie 
Van Rijsselberge 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

Auteur verslag: Louie Van Rijsselberge 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Verwelkoming + goedkeuring vorig verslag 

2. Subsidies  

3. Autoloze zondag 

4. Gezamenlijke folder 

5. Fotowedstrijd 

6. A-teams: verkiezingen, egmontjaar, milieu, fuiven, jeugdhuis 

7. Week van het bos 

8. Kalender 

9. Varia 

 

 

BELANGRIJKSTE PUNTEN: 

 

 

 Verwelkoming + goedkeuring vorig verslag 

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

 

 Subsidies  

Hellen geeft aan dat de subsidiedossieren ten laatste tegen 30 september moeten worden ingediend, in 
papier op haar bureau.  
Net zoals vorig jaar zijn er 3 soorten dossieren: 

• Startersaanvraag 

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


 

 

Jeugddienst Stad Zottegem 

Vers lag •  onderwerp •  datum 

 

 
     

 

2 

Jong in Zottegem  
Stedel i j k Jeugdcentrum De Muze  

Beis lovens traat 4 •  9620 Z ottegem  •  T  09 367 91 98 •  F  09 367  71 59 

E jeugddiens t@zot tegem.be  •  j onginzottegem.be   

 

• Georganiseerde jeugd 

• Andere 

 

De verschillende dossiers zijn te vinden op de website van de jeugddienst, onder het tabblad Jeugdwerk. 
Daarin staat ook het reglement waarover alle info staat rond de verschillende dossiers en regels 
daaromtrent. 

Hellen voegde tijdens de AV nog volgende opmerkingen toe: 

• Voor de jeugdbewegingen is het belangrijk hun kampovereenkomst in het dossier te steken. Ook 
wordt er gevraagd om deel te nemen aan animatorcursussen binnen je eigen jeugdbeweging. 
Deze cursussen kunnen in de subsidies worden ingebracht. 

• Grote afvalcontainers worden vanaf nu niet meer financieel ondersteunt vanuit de jeugddienst, 
inzetten op ecologische en duurzame oplossingen is de boodschap. Binnen het A-team milieu 
werken we hierrond. 

• Duurzame goederen kan je enkel inbrengen wanneer deze minstens 75 euro per stuk kosten. Dit 
om de kwaliteit daarvan te waarborgen. 
 

 Autoloze zondag 

Op 24 september gaat er in Zottegem een autoloze zondag door, dit als initiatief voor week van de 
mobiliteit. Hiervoor worden er enkele straten in het centrum afgesloten (Vanaf de Bevegemse Vijvers tot 
aan de Markt), waarop er van 13-17u verschillende activiteiten doorgaan op het parcours. De 
jeugdverenigingen worden dan ook uitgenodigd om hier ook tussen te komen staan en deel te nemen 
aan de andere activiteiten op het parcours, een hindernissenparcours op de markt, zeepkistenrace etc… 

Daarnaast zal er ook een poging worden gedaan om de langste krijttekening ter wereld te maken, op de 
straten van Zottegem. De jeugdverenigingen worden ook gevraagd om hieraan mee te helpen. 

Om 17u is er vervolgens een muzikaal optreden als afsluiter, van de band Jeuk. De vereniging die met 
het grootste aantal leden deelneemt, maakt kans op een bon van 100 euro, in de winkel Reuzespelplezier 
in Zottegem. 
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 Algemene flyer 

Voor de vrijetijdsmarkt werd een flyer opgesteld met info over alle jeugverenigingen van Zottegem. Voor 
die info stuurde Hellen begin juli een mail rond naar alle jeugvereniging om de info te updaten, maar 
enkel Chiro Strijpen en Chiro Zottegem gaven respons. Hellen vond dit zeer jammer en benadrukt dat het 
niet doorsturen van die info enkel maar in het nadeel speelt van die jeugdverenigingen en vraagt in de 
toekomst de nodige info door te sturen. 

 

 Fotowedstrijd 

Punt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering, aangezien Bastiaan niet aanwezig is. 

 

 A-teams 

• Egmont 

Vergadering van A-team op 6 september, 19.30. Concept is om eind juni een concert te 
organiseren: Wervel on Stage 

 

• Verkiezingen 

Vergadering van A-team wordt gepland op volgende bestuursvergadering. De Algemene 
Vergadering geeft aan dat met dit A-team vooral moet getracht worden om jongeren te 
informeren over de verschillen in politieke partijen, het kiessysteem moet worden uitgelegd en 
andere informatie over de verkiezingen laagdrempelig aangeboden moet worden. Daarnaast 
wordt er gevraagd om met zoveel mogelijk leden van de jeugdraad aanwezig te zijn op dit A-
team. 

 

• Week van het Speelbos 

Bestuur maakt een groepsspel voor week van het Bos op datum zaterdag 14 oktober 2017.  

 

• Milieu 

A-team komt op een later tijdstip samen. De eerste ideeën gingen over duurzame bekers, een 
concept dat dit jaar ook op Rock Zottegem werd uitgetest. 

 

• Fuiven 

Punt wordt uitgesteld, aangezien A-team nog niet heeft kunnen vergaderen. 

 

 Speelpleintjes 

Jong N-VA wil zich graag verantwoorden voor de herhaalde acties rond de staat van de speelpleintjes in 

Zottegem. Ten eerste geven ze aan dat in het vorige verslag van de jeugdsraad dat zij zouden gezegd 

hebben dat niets verbeterd is rond de speelpleintjes, in het laatste artikel dat ze in de pers gestuurd 

hebben. Dat is volgens hem niet juist. In dat artikel gaven ze juist andere punten aan en waren ze ook blij 

met de vooruitgang die de andere speelpleintjes al hadden doorgemaakt. Zij verdedigen hun recht op 

politieke acties en geven aan dat omdat zij een oppositiepartij zijn, zij elke kans grijpen om het beleid te 

bekritiseren.  

 

De jeugddienst antwoordt hierop dat zij al reeds pro-actief waren rond de speelpleintjes, maar dat vooral 

de groendienst het laat afweten in het onderhoud van de speelpleintjes. Daarnaast vinden ze het jammer 

dat Jong N-VA dit niet eerst heeft aangeklaagd in de jeugdraad en hier liever een politiek gevecht van 

maakt. 

 

 

De Algemene Vergadering geeft met een meerderheid aan dat zij ook liever een constructieve houding 
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van Jong N-VA hadden gezien. Tim Maegerman benadrukt de waarde van een constructief overleg 

binnen een adviesorgaan als de jeugdraad en vindt het persoonlijk zeer jammer dat met deze 

problematiek meteen naar de pers werd getrokken door de jongerenpartij. De schepen van jeugd beaamt 

dit en geeft ook aan dat de jeugdraad als adviesraad de rol heeft om dit op een constructieve manier aan 

te pakken.  

 

 Toetreding Moeder Egmont 

De studentenvereniging Moeder Egmont vroeg via mail zijn lidmaadschap bij de jeugdraad aan. De 

Algemene Vergadering keurt dit goed aangezien er met SKS al een studentenvereniging in de jeugdraad 

zit. De AV vindt wel dat de studentenvereniging zich moet inspannen om mee te doen aan 

Jeugdraadactiviteiten en een vertegenwoordiger moet sturen naar de Algemene Vergaderingen.  

 

 Data 

• 20 oktober: Dag en Nacht van de Jeugdbeweging 

Zelfde concept als vorig jaar, met ’s avonds een quiz, spaghetti en Nacht van de 
Jeugdbewegingfuif in de Foyer. SKS doet opnieuw de toog en de organisatie van de fuif. 

 

• 26 oktober: nieuwe datum voor AV 
 

• 19 november: Kinderkunstendag 

Hieraan wordt deelgenomen met de jeugddienst. In de Muze gaat er een kunstlabo door. 

 

• 14 december: AV-jeugdraad 
 

• 15 april: Openspelendag 

 

 Varia 

• Oktoberfest gaat door op 27 september 

• 15 september Tsjevenquiz van Jong CD&V in Oudenhove 

• 30 september: Paintball SKS & De Muze, Park van Egmont 

• 7 oktober: Ice Cube van de Speelpleinwerking in fuifzaal Bevegem 
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