Stedelijke jeugdraad Eeklo
Kerkstraat 121
9900 Eeklo
tel.: 09/218 29 20
jeugddienst@eeklo.be

Algemene Vergadering 15/03/2013
Aanwezig: Roos,Wouter,Pauline,Sam,Laurens
Verontschuldigd:

1. Verwelkoming
2. Vorming verkeersveiligheid
 Wanneer: 19 of 26 april
 Hoe invullen? Waar is er nood aan? Hoe laten we het aan bod komen?
enkele voorstellen:
aandachtspunten voor te voet/per fiets op kamp
Speelstraat aanvragen
 Tijdig doorgeven naar welke vorming je komt, dit VOOR 5 april bij tijs. (FOS zou voor 19 arpil
gaan)
3. Adviesraden
o

Wouter volgt de andere adviesraden inzake
1)Statuten werden vervangen zonder inspraak
2) Gemeente Raad en Schepencollege vragen geen advies

 Voorzitters adviesraden geven ontslag, behalve Wouter
Er moet meer communicatie komen tussen de jeugdraad en de gemeenteraad

4. Jong Geweld: evaluatie
 Jeugdhuis wordt bedankt, Wouter neemt de verantwoordelijkheid op
 Te weinig duidelijkheid rond afspraken
o Wie doet wat?
o Er was geen draaiboek
o Niemand wist van iets
 Grote kosten
o Het jeugdhuis houdt de opbrengst van de drank omdat zij het evenement
georganiseerd hebben
o De prijzen zijn door de jeugdraad betaald waardoor er nu een gat van € 700 is
-kijken voor vermindering van de geldprijs of een alternatief
vb. categorie music: mag optreden doen in het jeugdhuis
categorie Art: mag een tentoonstelling houden in het jeugdcentrum
-geen geldprijzen meer

 Wouter vraagt voor vervangende voorzitter in geval hij zelf niet kan en om samen te werken/te
beslissen.
Indien interesse: neem contact op met Wouter.

5. 100 dagen
 Wanneer: 8 mei
 Kostprijs: DB heeft beslist om prijs op te slaan van € 3 naar € 4
Kaart in voorverkoop= 4€ aan de kassa = 5€
 Dj’s: Het beste is om 2 goedkope en 1 duurdere te kiezen
o Redenering: hoe duurder hoe beter
o Gekozen Dj’s:
 Winnaar Dj contest (21u tot 22u30)
 The Nephews (22u30 tot 24u)
 Dj LauNnoise (24u tot 1u30)
 Infants (1u30 tot 3u)
 Shiggydelic bunnies (3u tot 4u)
 Drankkaarten ipv jetons (€ 1,5 per drankje)
 Werklijsten zijn aangepast: zie schema in bijlage.
Gelieve dit binnen de werking te bespreken en de gaatjes in te vullen met personen.

6. 10 jaar Meetjesman
 Zie uitnodiging
 Is met gratis hapje en drankje
 Graag op voorhand inschrijven
 Iedereen welkom; bij voorkeur zelfs in jeugdbeweging out-fit.

7. Skatepark
E-skate
 Thomas zegt dat ze bezig zijn met een dossier om een skatepark uit te bouwen
o Voorstel locatie: sporthal
 Stuk van de weg voor de sporthal, als die kan afgesloten worden
 De berg weg doen
 2 jaar geleden is er een advies binnen gedaan, maar het is nooit behandeld.
 Reden aanwezigheid: nieuw advies schrijven
o Scouts &Gidsen stemt in voor advies
Wouter heeft het dossier gelezen en stelt voor om het in een advies te gieten
o Concreet: ergens in Eeklo een terrein ter beschikking stellen
 Wij als jeugdraad moeten er achter staan met alle verenigingen
Advies wordt geschreven want iedereen stemde voor.
Wanneer er nog iets ontbreekt in het dossier, moet er zeker gepolst worden

8. buitenspeeldag
vrijwilligers altijd welkom!
indien interesse, doorgeven aan Merlijn.Lombaert@eeklo.be
9. Sportavond
 Sporten
o Hockey
o Voetbal

o Basketbal
 Prijzen zijn redelijk duur
o DB is op zoek naar gesponsorde prijzen
 Vb. het jeugdhuis heeft gratis de locatie voor een feestje
 Voorstel: Budget voor in de uitleendienst ter beschikking stellen
 Uur: 19u tot 22u30 (sporthal maar tot dan beschikbaar)
JR spreekt af om 18u30 voor de opzet.
 Terug met zelfde systeem als vroeger qua teams (5 per team)
 De leerlingenraden kunnen ook inschrijven
10. BBC stuurgroep jeugd
 Jong in Eeklo
o 10 april
o Verschillende activiteiten: kids-idee voor kinderen, speeddate met politici, bandbattle,
sessie rond jeugdwerkloosheid, WG Jeugdwerk, WG welzijn, broodje JIP +afterparty
 Omtrent spel wie wordt Burgemeester, nogal moeilijk om volk te vinden die zich kunnen
vrijmaken om het spel te gaan spelen.
Vandaar voorstel dat iedere vereniging dit zelf speelt en de ideeën door te spelen naar de JD.
 Uitnodiging WG jeugd&Cultuur wordt uitgedeeld.
(wouter verontschuldigt zich hiervoor)

11.EHBO pakketten
Kunnen worden afgehaald op de jeugddienst.
12. Varia
 Jeugdhuis
o Beursfuif
o Vibrate (ska/reggea)
o Dj contest
 Chiro Ommekeer
o Feestje op 18 mei in het jeugdhuis
 Aanplakborden hangen vol met affiches die niet van Eekloosche jeugdverenigingen zijn.
o Graag een zichtbaarder reglement! (reglement staat nu op de achterkant van de
borden)
 FOS
o Soms is de muziek te luid in het jeugdhuis, sommige dranken zijn te duur (wijn en
vooral vrouwendrankjes)
 Zwerfvuilactie: morgen om 15 uur in het jeugdcentrum
Volgende vergadering op 12 April bij KLJ Eeklo in de blokhutten om 19u30.

