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Aanwezig:

Annelie Ingelbrecht, Maxime Vlietinck, Aaron Desmet, Stijn Haers, Frauke Pauwert,
Philippe Hillemans, Magaly Dezutter (allen kor),
Maarten Cabooter, Matthias Hillemans (PV) (SGV)
Mike Deleersnyder (PV), Maxim Stockx (PV) (FOS)
Cedric Vlietinck, Gwijde Rappé (Chiro)
Stan Mattheeuws, Kevin Daeninck (PV) (KSA)
Tom Devolder (PV), Venita Vandenbroele (JC ‘t Verzet)
Stefaan Lagrou, Tibo Rotsaert, Lotte Devlieger (Gecoöpteerden)
Nick Wenmaeckers, Mitch Devinck, Glenn Neyts (Jong VLD)
Marlin Van Velzen, Margaux Maes (PV) (Studentenclub Moeder Patt’n)
Maxim Trio (Kandidaat KOR lid)
Bieke Flama (Jeugdconsulent)
Jan Morbee (Schepen van Jeugd)

Verontschuldigd:

David Van Geeteruyen, Lien Zutterman (allen KOR),
Louis Van Hollebeke (SGV)
Goedroen Lamote, Robin Lantsoght (FOS)
Aumaurie Deneckere, Joren Bruynooghe (Oranje)
Gaetane Arijs (PV), Loic Winne (KSA)
Gauthier Goegebeur (PV) (JC ‘t Verzet)
Alexander Bleyaert (Studentenclub Moeder Patt’n)
Wim Goethals, Ruth Van Ooteghem, Stijn De Cock, Thierry Coryn, Elise Lecluyse
(Gecoöpteerden)
Mado Pauwels (Afgevaardigde Seniorenraad)
Luc Aendenboom (Afgevaardigde Sportraad)
Laura Vanneste (Afgevaardigde GBL)

Afwezig

Kristof Praet, Elise Van de Wiele (gecoöpteerden)
Jules De Waele (PV) (SGV)
Robin Ide (PV), Niel Couhysder (PV) (Chiro)
Luk Landuyt (PV) (Studentenclub Moeder Patt’n)
Maxime Aneca, Kevin Deknaep (JC ’t Verzet)
Stijn Flama (Afgevaardigde N-VA)
Karolien Schotte (Afgevaardigde Sociale Raad)
Herman De Vriendt (Afgevaardigde Cultuurraad)

1. Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en meldt de verontschuldigingen.

2. Goedkeuring AV verslag dd: 7 oktober 2016
Er zijn geen opmerkingen bijgevolg wordt bovengenoemd verslag goedgekeurd.

3. Evaluatie voorbije activiteiten
3.1.
•
•
•
•

Kaboem/School is Out – zaterdag 25 juni 2016
Jongeren slaat niet echt aan, dus volgend jaar enkel voor kids doen.
Chillzone voor ouders, geen lounge maar eventueel met strandstoelen, hangmaten,...
Goede sfeer
Zeer slechte datum voor de jeugdraad, zijn volop bezig met voorbereiding van de strandfuiven.
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•

3.2.
•
•
•
•
•
•

Prima vervanger voor activiteiten van jeugdbewegingen die dan niet meer doorgaan.

Speechless Festival & Lollipop Beach Festival – zaterdag 2 & 16 juli 2016
SF niet zo goed, enkel RNB trok volk > als het volgend jaar nog doorgaat enkel RNB doen, klein
houden, wel inkleding behouden (zeer goed)
LBF zelfde als vorig jaren en goede nieuwe opstelling
Jammer dat we net zoals vorig jaar mensen moeten inhuren om te helpen met opbouw en
afbraak gezien er zo goed als niemand kon helpen. 1000den euro’s weggesmeten geld.
MLF ging afbraak LBF komen doen maar is niet afgekomen.
Drankverbruik bij medewerkers blijft een probleem.
Er is zo goed als geen promo gedaan

FOS: een extra bedanking zou aangenaam zijn. Bij het opvegen van de bekers zijn er toch een aantal
mensen langer gebleven en toch werd er zeer kort afscheid genomen, zonder veel dank u. Reactie KOR:
zeker niet de bedoeling komt wellicht door tekort aan slaap en vermoeidheid.
KSA: aantal hadden drie shiften achter elkaar gedaan, en enkel sandwiches of snickers. Een deftige
maaltijd zou welkom zijn.
CHIRO: er zijn bij ons een aantal mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn maar de rest trek je over de
schreef met het financiële aspect.
Redenen verlies SF volgens KOR: hulp uitgeven aan externen, te weinig promo, eigen drankconsumptie
door medewerkers,…
Strafpuntensysteem: Scouts heeft momenteel geen geld verdiend door de vele strafpunten. Zeer
demotiverend voor het aantal personen die er wel gestaan hebben en veel shiften achter elkaar gedaan
hebben. Tibo stelt voor om een nieuwe systeem in te voeren dat minder repressief is als het huidige
strafpuntensysteem. Voor de scouts was de timing van beide strandfuiven zeer slecht (kampen,
voorkamp). Er wordt voorgesteld om de strafpunten te halveren voor alle jeugdbewegingen zodat de
enkele gemotiveerden van de scouts toch beloond worden. De jeugdbewegingen denken intern eens na
over motivatie van leiding.
Bieke merkt op dat de motivatie van binnenin moet komen voor en door de jeugd, het financiële mag niet
de bovenhand nemen.
Vraag is of de motivatie binnen de verenigingen nog hoog genoeg is om deel te nemen aan de
strandfuiven. Voorstel verschuiving van de motivatie, shiften koppelen aan deelname leidingsweekend.
Vergoedingen…
Voorstel om jeugdbewegingen per shift verantwoordelijk te worden voor een vast bedrag. Motivatie is
soms ook afhankelijk van de mentaliteit ten op zichte van de jeugdraad.
Het is interessant voor de KOR om op voorhand te weten als een jeugdbeweging het niet ziet zitten om
mee te helpen aan een editie. Je kan niet profiteren van het geld dat het opbrengt en de gratis toegang,
gratis drank,…

3.3.
•
•
•
•

K3 & Ghost Rockers – zondag 7 augustus 2016
Heel goed en vlot verlopen
Zeer goede samenwerking met KNAL
Make A Wish wens waargemaakt
Eetkraampjes voorzien

AV Verslag

De Marge – 16 december 2016 - pagina 3
•

3.4.
•
•

3.5.
•
•
•
•

3.6.
•
•
•
•
•

3.7.
•
•
•

3.8.
•
•
•

Kindjes konden weinig zien door volwassenen die niet wouden gaan zitten/achteraan gaan staan

Vrijetijdsmarkt – zondag 4 september 2016
Niet echt aantrekkelijk voor jeugd
We zullen een werkgroep oprichten met iemand uit elke jeugdbeweging om na te denken over
iets nieuw en aantrekkelijk voor kinderen/jongeren.

Dag & Nacht van de jeugdbeweging – vrijdag 21 oktober 2016
Opnieuw 300 ontbijters, zelfde als andere jaren
Heel lekkere ribben met veel volk
Overgang naar het café was een anti climax. Volgend jaar wordt gekeken om hier een eerste
praatcafé aan te koppelen of leiding te laten draaien in ’t Verzet.
Bedankt aan iedereen die spontaan begon af te ruimen en op te ruimen

Ghost House – 28 – 31 oktober 2016
Heel veel positieve reacties
500 bezoekers > veel jongeren die we normaal niet bereiken zijn langsgeweest
Bedankt aan alle acteurs
Nadenken om volgend jaar origineel te blijven
Praatcafé daar was ook supergeslaagd.

Intrede van de Sint – vrijdag 2 december 2016
Zeer vlot gegaan, opnieuw een goede 300 kindjes gepaseerd
Bedankt aan de 16 pieten en de sint
Goed dat er van elk kindje een foto genomen werd bij de sint, wel nog meer vermelden zodat
ouders niet in de weg lopen.

Praatcafé’s
Al 2 zeer geslaagde praatcafé’s achter de rug (Jeugdraad & FOS) met telkens veel volk van alle
jeugdbewegingen.
Hopelijk doen we zo verder de rest van het jaar!
Graag stoppen met dingen te stelen/meenemen uit andermans lokaal.

4. Aankomende activiteiten
4.1.
•
•

4.2.
•

4.3.
•

Kerstboomverbranding – zondag 15 januari 2017
Zelfde concept als vorige jaren
Medewerkers zijn altijd welkom

Leidingsweekend – 3 – 5 maart 2017
Inschrijvingen volgen binnenkort, begin januari.

Paasgrabbel – zaterdag 15 april 2017
Zelfde concept als vorige jaren
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4.4.
•
•

4.5.
•
•
•
•
•
•
•
•

Iemand die in de werkgroep wil?

Belletax Rally – zondag 23 april 2017
Zelfde als vorig jaar
Iemand die in de werkgroep wil? Robin (FOS)

Praatcafé’s 2017
28 oktober – Jeugdraad
2 december – FOS
Januari –
x februari – Chiro
4 maart – Jeugdraad
x maart – SGV
15 april – KSA
12 mei – ’t Verzet

Oranje en Moeder Pattn kijken eventueel nog voor een datum.

5. Opmerkingen materiaalmeesters
De nieuwe website is er! Bedankt aan Stijn om hem te maken en aan de materiaalmeesters om
alles te inventariseren.
Facturen van verloren zaken komen er ook aan dus als je iets terug vindt, geef het nog.
Bedankt aan Stijn (De Cock) en Kristof om ons de afgelopen 2 jaar heel veel te helpen in het
materiaalkot!

6. Opmerkingen secretariaat
Kampvervoer werd betaald.
De winstverdeling van de strandfuiven werd meegedeeld.
Het rekeningnummer van de jeugdraad is veranderd. BE23 0017 9190 9591

7. Varia
7.1.

Mededelingen vanuit de Jeugdraad
Zoeken een nieuwe locatie voor 100 dagen 2017

7.2.
•
•

7.3.
•
•

Mededelingen vanuit het Jeugdhuis
Jeugdbewegingen kunnen de bar uitbaten indien ze dit wensen (30% van omzet voor JB)
Zijn samen met skaters en de gemeente bezig met een dossier voor het nieuw skatepark

Mededelingen vanuit de Jeugdbewegingen
Verwarming in lokalen Chiro is nog steeds stuk en de school wil er niets aan doen, er wordt actie
ondernomen vanuit de jeugdraad/jeugddienst
De KSA doet weer een zaalvoetbaltornooi en zal hiervoor nog een oproep doen.
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7.4.

Ronde tafel

Schepen Jan Morbee:
•
Het nieuwe subsidieregelement werd goedgekeurd door de gemeenteraad, de gemeente kiest
ervoor om nog steeds alle subsidies voor jeugd aan jeugd te geven.
•
De schepen wil de jeugdbewegingen en ook de jeugdraad bedanken voor het vele werk. De
jeugdraad doet meer dan enkel een adviesorgaan zijn, hopelijk kunnen de fuiven blijven verdergaan
dankzij de vrijwillige inzet van iedereen.
•
De site naast het Boerenhof wordt volledig opgeruimd daar worden lokalen/fuifzaal gebouwd, ook
het station van Heist wordt normaal aangekocht. Dit kunnen eventueel locaties worden voor de
nieuwe lokalen van de Chiro.
•
Er is een controle geweest van alle speeltoestellen in de gemeente en deze waren in zeer slechte
staat. Onder leiding van Stefaan Lagrou werd een masterplan opgesteld en zullen locaties en
speelpleinen op korte termijn aangepakt worden. Suggesties voor speeltoestellen of plaatsen
mogen doorgestuurd worden naar Bieke of Stef.

7.5.

Agenda

NYE
Kerstboomverbranding
Leidingsweekend
Leidingsweekend
Paasgrabbel
Praatcafé
60 jaar scouts
Belletaxrally
Praatcafé
Tenten kamp
Kapoenenkamp
Welpen & kabouterskamp
Kamp Keuvelhoek
Kamp +12
Kidsevent
Kamp dorp -12

KSA

SGV
KSA
SGV
’t Verzet
SGV
SGV
SGV
KSA
KSA
KSA

31 december
15 januari
3 – 5 maart
17 – 19 maart
15 april
15 april
22 april
23 april
12 mei
1 – 15 juli
10 – 14 juli
11 – 17 juli
31 juli – 7 augustus
1 – 14 augustus
6 augustus
10 – 17 augustus

8. KOR verkiezingen 2017 - 2018
Dit jaar zijn er 4 nieuwe kandidaten, 3 die blijven en 6 die ons verlaten (Magaly (’11), Dave (’11),
Aaron (’12), Lien (’14), Frauke (’14), Stijn (’14)).
De aanwezige kandidaten stellen zich voor waarna over gegaan wordt tot coöptatie.
Alle kandidaat kor leden worden gecoöpteerd in de algemene vergadering met een unanimiteit van de
stemmen. (Maxim Trio)
7 personen hebben zich kandidaat gesteld en onderstaande 7 personen zijn verkozen:
Maxime Vlietinck
Annelie Ingelbrecht > Voorzitter 2017-2018
Philippe Hillemans
Maxim Trio > Ondervoorzitter 2017 - 2018
Matthias Hillemans > Secretaris 2017 - 2018
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Maarten Cabooter
Tibo Rotsaert > Penningmeester 2017 - 2018
Na terugtrekking van de verkozenen wordt binnen het nieuw dagelijks bestuur Annelie Ingelbrecht
verkozen tot voorzitter, Maxim Trio tot ondervoorzitter, Matthias Hillemans tot secretaris en Tibo
Rotsaert tot penningmeester.
De ingenomen functies worden voorgelegd aan de nog aanwezige AV-leden en worden door hen
unaniem bekrachtigd.

Annelie Ingelbrecht,
Voorzitter.

Magaly Dezutter,
Secretaris.

