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

Algemene Vergadering 12/04/2013
Aanwezig: Wouter Blomme, Thomas Matthijs, Cynthia Roegiers, Roeland Develter, Famke Dhont,
Simon Callebaut, Ineke Herremy, Pauline Van Daele, Sam Staelens, Roos Bekaert, Lien Bottelberge,
Tamara De Wispelaere, Joke Bottelberge, Jeffrey Parker en Tijs Blomme
Verontschuldigd: Gert De Baerdemaeker, Yentl François, Karel Bekaert, Bieke Van Fleteren

0. Verwelkoming

1. Jong In Eeklo: evaluatie
 De ervaringen:
o Weinig aanwezigen
o Hoe meer mensen, hoe meer meningen
o Promo is té laat gestart
o De dagkeuze (woensdag) was niet goed en overdag is het sowieso niet makkelijk -> de
datum werd echter in overleg met het DB vastgelegd
o Door de aanwezigen werd het als zeer goed ervaren

2. Vorming verkeersveiligheid
 Wanneer: 19 of 26 april om 19u
 Thema’s:

o
o
o
o
o

Hoe zorg je dat je lokaal veilig bereikbaar is voor fietsers en voetgangers?
Hoe begeleid je best een groep fietsers op uitstap?
Hoe begeleid je best een groep voetgangers op uitstap?
Hoe wordt je gemachtigd opzichter? Is dit verplicht?
Hoe pak je best het mobiliteitsbeheer aan tijdens evenementen (fuiven,
spaghettiavonden, …)?

 Nadien spel Roadskills
 Verdeling:
o 19 april: FOS (20), Chiro Ommekeer deel 1 (11), S&G (15), Chiro Sint-Jozef (13)
o 26 april: KLJ (6), Chiro Ommekeer deel 2 (3), S&G (?), JNM (?)

3. Sportavond
 27 april 2013
 Sporten
o Hockey
o Voetbal
o Basketbal
 Prijzen:
o Het jeugdhuis als gratis locatie voor een feestje

o Gebruik van een springkasteel
o Budget voor het gebruik van de uitleendienst
o Extra punten voor de subsidies?
 Uur: 19u tot 22u30
 Minimum 5 per team – inschrijven voor 22 april
 De leerlingenraden kunnen ook inschrijven

4. 100 dagen
 Wanneer: 8 mei
 Gekozen Dj’s:
 Mikmaks (21u tot 22u30)
 The Nephews (22u30 tot 24u)
 Dj LauNnoise (24u tot 1u30)
 Infants (1u30 tot 3u)
 Shiggydelic bunnies (3u tot 4u)
 Werklijsten: verenigingen geven hun namen door via jeugd@eeklo.be tegen 6 mei 2013
 Elke vereniging is met 10 personen aanwezig en met 3 personen voor de opkuis.

5. Pret in het Park
 Zaterdag 17 augustus van 13.30u tot 17.30u
 FOS vraagt vervoer voor hun sjorpalen via de stad (op 16 augustus aanleveren – 17 augustus
terug)
 Hernemen activiteiten vorig jaar:
o ligfietsen en go-carts
o wondes grimeren
o henna tattoos
o boogschieten
o motorritjes
o brandweer
o pony’s
o clown Tyno
o meneer Megaferm
o dansoptredens S-Pression
o klimtoren van de para’s
o lasershooting
 DB bekijkt de voorstellen volgens haalbaarheid van het budget

6. Varia
 Film in het Park zou dit jaar op 29 augustus plaatsvinden in/aan het jeugdcentrum Kubiek
De AV bracht enkele voorstellen voor films naar voor en het DB beslist definitief over de
filmkeuze.
 KomUitPas: heel wat jeugdverenigingen nemen deel aan de KomUitPas, maar dienen hun kosten
niet in bij de stad. Dit kan door contact op te nemen met Annemieke Pieters voor meer info:
annemieke.pieters@eeklo.be. Zij maakt jullie wegwijs in de procedure.
 Wouter zoekt een opvolger om volgend jaar jeugdraadvoorzitter te worden. Kandidaten kunnen
steeds een mailtje sturen naar jeugd@eeklo.be.
 Op 15 april komt een klacht van N-VA op de gemeenteraad tegen het jeugdcentrum en het
jeugdhuis. Er wordt opgeroepen om massaal aanwezig te zijn.
 S&G wil graag gebruikmaken van de Blokhutten voor hun benefiet. Ze nemen hiervoor contact op
met de jeugddienst
 Je kan bij de FOS taarten bestellen om hun werking te steunen.
 Chiro Ommekeer geeft op 8 mei een feestje in JH De Route. Iedereen is welkom!

Volgende vergadering: vrijdag 3 mei om 19.30u bij de Scouts en Gidsen

