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

Algemene Vergadering 17/10/2013
Aanwezig: Sammy Bourgonjon, Liesbet Vermeire, Annelot Vermeire, Sofie Vermeulen, Karel Bekaert,
Isabeau Van Rie, Sander Trenson, Ineke Herremy, Svenja Van Kerrebroeck, Lize Baeckeland, Gert De
Baerdemaeker, Bob D’Haeseleer, Wouter Blomme, Yentl François, Tijs Blomme
Verontschuldigd: Roos Bekaert, Kirsten Goethals, Pauline Van Daele, Famke Dhont, Bieke Vanfleteren

0. Verwelkoming

1. Samenstelling Algemene Vergadering
 De Algemene Vergadering keurde de ledenlijst voor het werkjaar 2013-2014 goed
 De ledenlijst is terug te vinden in bijlage
 De AV wordt nog aangevuld met vertegenwoordigers uit de leerlingenraden, één
Grabbelpasvertegenwoordiger en mogelijks twee vertegenwoordigers uit de KLJ

2. Samenstelling Dagelijks Bestuur
 De Algemene Vergadering keurde de samenstelling van het Dagelijks Bestuur goed voor het
werkjaar 2013-2014
 De samenstelling is op het tweede tabblad terug te vinden
 De Algemene Vergadering gaf ook zijn goedkeuring om Wouter Blomme af te vaardigen voor de
provinciale jeugdraad.

3. Voorzitterschap jeugdraad
 Binnen de Algemene Vergadering toont momenteel niemand interesse om voorzitter te worden
 De promocampagne: ‘wie wordt voorzitter van jeugdraad Eeklo’ blijft doorlopen
 Wouter Blomme neemt het voorzitterschap waar tot er een opvolger wordt aangesteld
 Het verslag wordt wisselend opgemaakt door één van de aanwezige jeugdverenigingen

4. Dag van de Jeugdbeweging
 Ontbijt vanaf 7.30u
 Iedereen in uniform krijgt een gratis ontbijt
 Het DB en leden van de AV helpen mee en begeleiden de kinderen naar school
 Na schooltijd wordt er in JH De Route een Happy Hour gegeven. DJ Funkatek zorgt voor de
muziek en er wordt ’s avonds nog een gratis vat afgetapt.
5. Film in’t Kubiek
 Zaterdag 4 januari 2014 vanaf 19u
 Kinderfilm: The Croods
 Avondfilm: We are the Millers (indien uit op dvd – zo niet, Django Unchained)

6. 100-dagen
 Woensdag 30 april 2014
 Er wordt een werkgroep samengesteld vanuit de scholen
 De jongeren leren eerst in samenwerking met JH De Route een event organiseren
 Daarna nemen ze de organisatie van de 100-dagen op zich
 De werkgroep wordt begeleid door Bieke, Tijs en Wouter
 Op de 100-dagen feesten de jongeren en helpen de jeugdverenigingen naar jaarlijkse traditie

7. Uitleendienst
 De huidige uitleendienst wordt onderhouden en op niveau gehouden
 Nieuwe aankopen:
o Beamer
o Scherm
o Playstation met Singstar
o Update schminkkoffers
o Kostuums: vb. berenpak, konijnenpak, ‘waar is wally’-pak
o Extra vijzen voor het groot scherm

8. Karuur
 Omdat de jeugddienst en jeugdraad zich opnieuw oriënteren ging de AV akkoord met een
begeleiding door Karuur
 Karuur ondersteunt jeugdraden in hun rol van adviesorgaan binnen het lokale beleid. Ze
beantwoorden vragen, geven vorming en begeleiding. Maar Karuur kijkt ook verder. Ze geven
tips hoe kinderen en jongeren ook naast de jeugdraad kunnen participeren aan het lokaal
beleid. Ze zetten projecten op die de reikwijdte van jeugdraden vergroten en die kinderen en
jongeren de kans geven om in een bredere context mee te bouwen aan het lokale beleid.
 Tijs neemt contact op met Karuur om hen uit te nodigen op een volgende vergadering.

9. Advies veiligheid voor schoolgaande jeugd aan bushaltes
 PTI, Ten Doorn en het KA stuurden een brief naar het schepencollege om de problematiek van
onveiligheid aan de bushalte Markt (richting Gent) aan te kaarten.
 De jeugdraad besloot ook een advies te sturen naar het college. De ideeën werden aangereikt op
de Algemene Vergadering en worden door Wouter in een advies gegoten. Het advies wordt
voor verzending naar het DB gestuurd om na te lezen en aan te passen waar nodig.

10. Varia
 Overdracht financiën jeugdraad: de stad neemt zoals bij elke adviesraad de financiën in handen.
Dit om misbruik te vermijden en de diensten te ontlasten. Voor activiteiten dient dan een
budgetaanvraag te worden ingediend. De jeugdraad zendt een brief met zijn bezorgdheden
naar het schepencollege. Wouter maakt een ontwerp op en zendt dit naar het Dagelijks Bestuur
ter controle.
 Binnen de prioriteit jeugd en cultuur deed zich de opportuniteit voor om een wereldberoemde
Australische graffitiartiest naar Eeklo te halen. Door de omslachtigheid van de procedure kon
echter niet op korte termijn worden gereageerd. Indien dit in de toekomst nog zou voorvallen
wordt het DB heel snel samengeroepen om een beslissing te nemen.
 De meerjarenplanning en nieuwe beheers- en beleidscyclus van de stad worden op de volgende
AV toegelicht.
 Het GES is op zoek naar leiding en hoofdanimatoren (Liesbet en Lize zijn geïnteresseerd) voor
volgende zomer. Vraag is om eens te peilen binnen de jeugdverenigingen of er
geïnteresseerden zijn.
 Chiro Ommekeer houdt op 19 oktober zijn truffelverkoop in het centrum van Eeklo
 Chiro Sint-Jozef organiseert een ontbijt voor ledenwerving. Dit vindt plaats op zondag 20 oktober
van 7.30u tot 11u. Voor +16-jarigen kost het slechts 2 euro.
 JH De Route organiseert Rockmoere in het JH op 25/10. Start is om 20.30u.
 Op 9 november organiseert het JH hun traditionele beursfuif.

 Op 10 november houdt Chiro Sint-Jozef zijn Cuberdonverkoop
 Op 16 november organiseert Ommekeer zijn spaghettiavond in de Blokhutten
 Op 23 november zal ook Scouts en Gidsen cuberdons verkopen in het centrum van Eeklo

Volgende vergadering: 21 november om 19.30u bij Chiro Ommekeer
Elke Algemene Vergadering vindt vanaf nu plaats de derde donderdag van de maand.
Dit is niet zo in de maanden januari, juni en augustus. In die maanden is er geen jeugdraad.

