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2. Verwelkoming door de voorzitter
Deze AV komt rijkelijk later dan normaal gepland. Dit is de AV die in mei zou zijn doorgegaan. Het
leek geen goed idee om dit digitaal te laten doorgaan dus het werd uitgesteld.

3. Goedkeuring AV verslag dd: 27/12/2019
Wordt door iedereen goedgekeurd.

4. Financiën
4.1.

Afrekening 2019

De Afrekening 2019/Begroting 2020 wordt geprojecteerd.
Concreet werd de begroting maar in 2020 opgemaakt en werd zoveel mogelijk rekening gehouden
met de coronamaatregelen, maar ook hier zijn er nog zaken die anders zullen verlopen of zijn
afgelast, waardoor de afrekening van 2020 er sowieso anders zal uitzien.
De afrekening 2019 klopte helemaal en werd goedgekeurd door het college, waardoor de
werkingssubsidie werd gestort.
Op de AV december leggen we de begroting van 2021 voor ter goedkeuring.

5. Update adviezen
5.1.

Geschreven adviezen

Advies lichtplan
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Advies wegwerpbekers

5.2.

Lopende adviezen

Advies speelpleinwerking
Wie wil kan nog input geven. Neem hiervoor contact op met Eva (eva@jkh.be)
Fietspompen openbaar (cfr. Brugge)
Advies ivm tendensen in de toegekende uren van de evenementen in het algemeen
Advies speelbos tussen ’t verzet en de laguna
Starterslening
Indien er mensen zijn die willen meewerken aan een advies of zelf een idee hebben, laat iets
weten.

6. Evaluatie voorbije activiteiten sinds AV 27/12/2019
6.1.

Spring in’t… op 18/12 en 19/02

Te weinig volk
Moeilijk te organiseren voor ons op woensdagmiddag (school en werk)
Conflicterende evenementen van ‘t Verzet en de Spelotheek uit: doelgroep wordt al bereikt
We besluiten dat we geen kidsnamiddagen meer organiseren doorheen het jaar.

6.2.

Fluo - actie

Evaluatie:

Vlotte samenwerking

Afsluit niet goed, communicatie daarrond was niet in orde.

6.3.

Winterdrink 12/01/2020

Evaluatie:
• Band zeer goed
• Chocomelk in de warmhoudpotten doen, niet in de glühweinpot
• Alles was goedkoop: sommige mensen wilden wel meer betalen. Wellicht verhogen we de
prijs van wijn en cava, maar niet van pintjes gezien dat jeugdgericht is.
• Veel opkomst
• Gezellige sfeer
Editie 2021 komt er, maar nog onduidelijk in welke vorm.

6.4.

ZAPP party 28/02/2019

Evaluatie:
Tof
Weinig volk
Matige opbrengst: €200 voor het goede doel
Samenwerking met ’t Verzet werd geëvalueerd
Verkeerde datum in combinatie met carnaval
Op zich leuk concept
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-

6.5.

Toffe dj’s

Leidingsweekend 6-8/03/2020

Evaluatie:
Gezellig
Leuk
Leuk spel op zaterdagochtend
Etentje was een goed idee
Chouffegevoel
Toffe bekers

6.6.

Paasgrabbel 11/04/2020

Wegens de maatregelen rond het coronavirus waren we genoodzaakt dit evenement af te schaffen.

6.7.

Paintball 14-18/04-2020

Wegens de maatregelen rond het coronavirus waren we genoodzaakt dit evenement af te schaffen.

6.8.

Boereleute 11/07/2020

Wegens de maatregelen rond het coronavirus waren we genoodzaakt dit evenement af te schaffen.

6.9.

Maxi kids middag 5/08/2020

Wegens de maatregelen rond het coronavirus waren we genoodzaakt dit evenement af te schaffen.

7. Komende activiteiten
7.1.

EHBO 02/10/2020 – 16/10/2020 – 24/10/2020

De vorming gaat over seksualiteit, gegeven door Flore. Thema is uit bevraging gekomen omdat
EHBO voor velen de zoveelste herhaling was. Andere thema die uit bevraging kwam is
gedragsproblemen, dit zal mogelijks volgend jaar worden gegeven.
In de Marge om 20.30 uur
In te schrijven door de leiding op het online formulier. Keuze uit drie dagen, maximaal 49 plaatsen
per dag:
-

2/10/2020

-

16/10/2020

-

24/10/2020

Inschrijvingsformulier: https://forms.gle/E3ceozfh1EtE8cG77
Idee Michael: ook scholen betrekken en info/vorming geven, eventueel rond sexting gezien thema
actueel is.
 Vraag is of dit via Jeugdraad moet of via Flankerend onderwijs / schoolprogrammatie. Er
kan daar eens geïnformeerd worden.
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7.2.

Zeepkistenrace 18/10/2020

Wegens de maatregelen rond het coronavirus waren we genoodzaakt dit evenement af te schaffen.

7.3.

Dag en nacht van de jeugdbeweging 23/10/2020

Wegens de maatregelen rond het coronavirus herziening van het evenement.
Dag: aangepast aan de corona matrix, aanvraag werd gedaan
Ontbijt
Horecasysteem: aan tafels zitten per bubbel, tafelbediening
Maes- en Boereboomplein en Margaretakerk
Nacht:
-

7.4.

Aangepast aan de corona matrix, aanvraag werd gedaan
BBQ: horecasysteem – tafels van 10
Zangavond
@ ‘t Verzet

Quiz 14/11/2020

Wegens de maatregelen rond het coronavirus hebben we beslist de quiz uit te stellen.

7.5.

Halloween 30/10 – 1/11

Wegens de maatregelen rond het coronavirus herziening van het evenement:
-

Tocht in bubbels met voorinschrijvingen door het bosje van Heist op vooraf afgesproken en
afgebakende wandelpaden

-

10 bubbels van 5 per uur maximaal

-

Route is in zones verdeeld

-

Bar of geen bar zal later nog beslist worden

-

Vrijdag: Enge sprookjes -12, zaterdag: Sprookjes & halloween 12-16 jaar, zondag: Killer
Clowns 16+

Oproep: wie wil meehelpen als acteur of met opbouw en afbraak?
 Breng Jolien of Maarten op de hoogte. Kan voor één avond zijn. Pintje en veel
dankbaarheid achteraf.
Varia:



7.6.

Chiro komt de zaterdag als activiteit
Spelotheek heeft paspoppen, zal ze in de garage van de JR zetten

Sintintrede - 28/11

Wegens de maatregelen rond het coronavirus herziening van het evenement
Optocht door de Lippenslaan zodat het volk verspreid kan worden.
Afhankelijk of de ijspiste er staat of niet: aankomst op de ijspiste
Oproep: zwarte pieten.
Wie wil meehelpen, contacteer Lindsay
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Korte vraag: zwarte pieten of roetpieten?
Jolien vindt dat het roetpieten moeten zijn
Anderen willen zwarte pieten
Het worden zwarte pieten

7.7.

Fluo actie

Wegens de maatregelen rond het coronavirus is er binnen het politiekorps beslist om dit
evenement af te schaffen.
Misschien in januari, sowieso niet in december.

7.8.

Debattle voorjaar 2021

We verplaatsen Debattle naar voorjaar 2021, voorbereiding gebeurt najaar 2020.
Doel: tussenstand van wat politieke partijen verwezenlijkt hebben.

7.9.

Vraag

Michael: toekomstige evenementen zomer 2021? Evenementenstrand?
 Zullen we in december bespreken, mogelijks wel, maar de ideeën moeten nog verder
uitgewerkt worden voor ze op de AV worden gebracht.

8. Opmerkingen materiaalmeesters
De uitleendienst probeert zoveel mogelijk de noden van JB in acht te nemen.
Paintball was niet gelukt bij KSA, we proberen in het vervolg daar aan te werken.
Blijkbaar moeilijk om materiaal terug te brengen en terug te brengen in goede staat. Van alle
jeugdbewegingen. Nog steeds wachten we op materiaal van Chiro en KSA. Maarten wil graag
langskomen om het materiaal van de JR uit de materiaalkoten te halen.
Enkele facturen moeten nog gemaakt worden, of volgen binnenkort.
Wasbakken gemaakt voor jullie: verschillende commentaren.
Enthousiast
Niet gebruikt/niet gesnapt
o Druk was niet sterk genoeg voor alle kraantjes
o Er was geen afvoer
Ze zijn intussen upgegrade met een afvoer.
Waarborg: iedere JB geeft €250/jaar. Facturen en tekorten zouden daarvan afgetrokken worden,
maar het bedrag van de facturen liggen altijd hoger, er moet toch een factuur opgemaakt worden.
Ondertussen is facturatiesysteem van de uitleendienst upgedate.
 Willen jullie nog met waarborgsysteem werken, of gewoon de factuur betalen zonder
waarborg?
o Waarborg wordt nu vooral gebruikt om de kost van de tank te betalen.
o Dylan D.: al veel nut van gehad?
Maarten: Niet echt, veel facturen opgemaakt.
o KSA: als systeem niet veel gebruikt wordt, hoeft dit niet.
o FOS: akkoord om af te schaffen.
Besluit: waarborgsysteem wordt afgeschaft. Bij AV december worden de waarborgen
teruggestort.
Vraag KSA: kunnen we een lijstje krijgen van onze tekorten?
Maarten bezorgt lijst.
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Camionette:
Jeugdraad kunnen niet altijd aanwezig zijn bij een ontlening, maar vragen altijd een
contract. Bij terugkomst wordt die altijd gecontroleerd.
Vanaf nu: brievenbus. Sleutel camionette haal je uit sleutelkastje met code. Contract
invullen (ligt in de camionette) en in de brievenbus steken.
o Vraag Dylan G: herinnering aan contract + KM’s hangen bij bestuurder.
Komt in orde.
Brug Krommedijk = no go! Dragers op dak.
Vlotter is niet meer in werking: je kunt kleine afstanden/verbruik niet aflezen. Eerlijk zijn
en tanken, ook bij kleine afstanden.
o We vragen om foto te nemen van tankticketje en door te sturen naar iemand van
matkot (Maarten, Bart, PJ) OF ticketje zelf ook in brievenbus steken met contract.
o Indien geen ticket: JR tankt: €0,33 / KM
Ideeën v. aankopen?
Windowcoolers/frigo’s
o Nu: 5 bakfrigo’s, 3 windowcoolers
o Misschien groepsaankoop met jeugdbewegingen, JR bekijkt
Nieuwe paintballgeweren?
o Is dit nog nuttig? Ja
o Eerst nog eens groot onderhoud en indien nodig wordt er geïnvesteerd in nieuw
materiaal.
Vanaf nu is er de mogelijkheid om te betalen met Payconiq. Zal meestal met externen gebruikt
worden.
Remorque vol met hout dat weg mag!
 hangaar@jeugdclubtverzet.be mailen, mogelijks interesse

9. Opmerkingen secretariaat
PJ vult lijst van de AV-leden aan.
Na deze AV controleren we de AV-lijst of er leden 3 keer niet verontschuldigd zijn, dan worden ze
verwittigd en geschrapt.

10. Kennisname van de ontslagen
Matthi neemt volledig ontslag uit de KOR en zijn functie als penningmeester.
Alex doet afstand van zijn functie als ondervoorzitter, blijft actief bij de KOR.
Ontslagbrieven als bijlage.

11. Voorstelling en stemming van kandidaat KOR lid en
stemming functies
Camille is gecoöpteerd in de AV en is kandidaat KOR-lid. Gezien er nu een plaats vrij is kan zij in de
KOR gestemd worden gezien er geen andere kandidaturen zijn binnen gekomen.
Vandaag is ze niet aanwezig omdat ze in quarantaine zit.
Flore leest motivatiebrief voor.
Unaniem aanvaard.
Proficiat Camille!
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Met het ontslag van Matthi en Alex die afstand van de functie ondervoorzitter doet, zijn de functies
ondervoorzitter en penningmeester vrijgekomen, deze worden door de KOR besproken.
Deze functies zijn geldig voor het lopende termijn (en eindigen dus samen met het termijn in
december 2021), voorstel van de KOR:
Voorzitter: Flore
Ondervoorzitter: Bart
Secretaris: PJ
Penningmeester: Camille
Het voorstel wordt unaniem aanvaard door de algemene vergadering.
Proficiat Bart en Camille: applaus!

12. Varia
12.1. Mededelingen vanuit de jeugdraad
Datum AV december: 19/12/2020
Er is ook kerstmarkt van de Chiro. Eventueel AV in de Korenbloem/op de kerstmarkt.
 OK
19/12/2020 om 20u in De Korenbloem

12.2. Mededelingen vanuit het gemeentebestuur
Leidersweekend 2021: 26-27-28 februari
Waarschijnlijk zullen de jeugdwerkregels nog niet versoepeld worden. We gaan uit van een bubbel
van 50. Inschrijvingen en info volgt later.

12.3. Mededelingen van ’t Verzet
Naast de normale werking, lopen er 2 projecten:
Hangaar: makerslab in de Marge, wij voorzien materiaal, je kunt alles bouwen wat je wilt. Je moet
enkel de verbruiksproducten betalen. Ook jeugdbewegingen kunnen hier gebruik van maken en
eventueel workshop doen. 3D-printer, lasercutter, heathpress, werkmateriaal, … aanwezig.
Er is ook MAAKlab in MAAK, maar dit is enkel bereikbaar voor leerlingen van MAAK.
Omnibus (werktitel): bus waar we overal naartoe kunnen gaan, project start nu op. Kan alles
worden. Als je wil meewerken: stuur gerust een berichtje!
Herfstvakantie:
Pannatoernooi: 7/11. Ter plaatse inschrijven.
Bedankt voor alles wat jullie doen!

12.4. Mededelingen vanuit de Jeugdbewegingen
Chiro:
Is bere
Praatcafé’s? We bekijken het nog eens in december. Indien goedgekeurd door matrix en
via evenementenaanvraag is dit oké.
19/12 Kerstmarkt! Allen daarheen! Verdere info volgt.
Andere jeugdbewegingen hebben geen mededelingen.
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12.5. Ronde tafel
Nathalie, Spelotheek De Wip:
Grote kuis gedaan tijdens corona: veel groot materiaal weggedaan. Als jullie spelen hebben
die jullie kunnen gebruiken, volwassen spelen of voor kinderen, kun je aanvragen om aan
te kopen. Ideeën welkom!
Give-away via Instagram: waardebon om €30 te winnen. Je moet inschatten hoeveel
spelen de Spelotheek heeft. Tip: Britt en Nathalie zaten er niet dicht bij.
Dylan
-

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is het spelletjesnamiddag in ’t Verzet. Vanaf
10 jaar, maar als er jongere kinderen zijn, kan daar aan aangepast worden.

Vraag Brend: Dungeons & Dragons
Vorige keer paste niet voor de KSA, maar ze zouden dit graag eens doen
Niet de zaterdag
Dylan bekijkt planning
Britt:
-

Vrijwilligers gezocht voor studieondersteuning voor jongeren van secundaire school. Geen
bijles. Agenda maken, planning, studietechnieken vinden, …
Ook één keer in de maand helpen, is een grote hulp!
Maandagavond 16u30 – 18u30 (12 lln) en woensdagmiddag 12u30 - 14u30 in de Marge

Vraag Maarten: Laptopinzameling nog altijd lopend?
Ja, moeten wel goede toestellen zijn.
Laptops worden verspreid via scholen.
Maarten geeft door aan AGSO, zij zullen computers vernieuwen
Dylan kent iemand die computers kan in orde zetten, zal contactgegevens doorsturen.
Jens: Bedankt!
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