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

Algemene Vergadering 21/11/2013
Aanwezig: Gert De Baerdemaker, Liesbet Vermeire, Annelot Vermeire, Sander Trenson, Wesley De
Pannemaeker, Ineke Herremy, Evi Waeghe, Laurens Van De Walle, Sofie Vermeulen, Wouter Blomme,
Karel Bekaert, Yentl François, Bob D’Haeseleer en Tijs Blomme
Verontschuldigd: Roos Bekaert, Lize Baeckeland, Svenja Van Kerrebroeck, Isabeau Van Rie

0. Verwelkoming

1. Verkiezingen voorzitter
 Wouter Blomme stelt zich kandidaat
 Algemene vergadering stemt: elke jeugdvereniging heeft 1 stem + anoniem
Resultaat: unaniem JA

2. Bespreking meerjarenplanning en aanzet opmaak advies
 Twee infovergaderingen geweest
 Alle leden kregen de info per mail
 Oplijstingen van de opmerkingen voor advies:
 Panopticum is niet meer veilig en in de bunker mag geen verwarming meer, dit zorgt voor
lokaalverschuiving in de chiro en dit is heel vervelend. Advies over investeringen in het
panopticum en bunker. Voorlopige oplossing wordt besproken op vergadering over de
blokhutten.
 Er moet normaal gezien twee keer 45000 voorzien zijn voor het jeugdcentrum, dit jaar is dat
maar twee keer 20000, dus moet het jeugdcentrum veel plannen schrappen bv;muziek
installatie.
 Bko zuiderzon en Bko aan sint jozef uitbouwen.
 Kerk oostveldstraat en sint jozef gaan weg. Skatepark in kerk oostveldstraat?
 Vuilzakken worden duurder. 1,50
 Toelage jeugdraad valt weg.
 De toelage voor de meetjesman staat maar tot 2014 maar er is tot 2015 beloofd op de
gemeenteraad.
 De toelage naar de jeugddienst vermindert, maar dit kan nog veranderen naarmate de
jaren.
 Heel projecten worden mogelijk gemaakt door verkopen van het stad.
 Jeugdverenigingen: men wil verder gaan met puntensysteem, maar dit wordt verder
besproken op dagelijks bestuur.
 15 procent besparen op de jeugdwerking; bvb:100dagen niet meer door stad
georganiseerd, grabbelpas en ges samen (voorbeelden, niet effectief)
 Niet-georganiseerde jeugd is ook belangrijk, mag niet vergeten worden: sinterklaasfeest,
promo gericht naar maatschappelijk kwetsbare jongeren (iedereen is welkom)

3. Trip Lokaal op 10 december (dinsdagavond)
 Provincie en provinciale jeugddienst organiseren een infoavond
 Workshops rond allerlei thema’s met receptie nadien
 Carpool met Tijs Blomme mogelijk
 Flyers bedelen
 Geïnteresseerden dienen snel in te schrijven (al drie workshops volzet)
4. Film in’t Kubiek 4 januari
 Films: The Croods en The Great Gatsby
 Verdeling affiches en flyers
 Promo via mail, facebook en websites
 De eerste film start om 19u en de tweede om 21u.

5. Naamgeving natuurlijk speelbos Sogheta
 Bostoen heeft nieuwe wijk met speelbos
 Zij laten de naamkeuze aan de jeugdraad
 Voorstellen voor mogelijke namen?
o Leikebos
o Hugo Bos
o Bobbosch
o Blommebos
o Sleutelbos
o Beestig Bos
 Tijs communiceert dit naar dienst stedenbouw

6. Sportavond Jeugdraad
 Naar jaarlijkse traditie een sportavond
 Datum vastgelegd:29/03
 Welke sporten? hockey, voetbal, en een verrassingssport! (volgende vergadering)

7. Nieuw in de Uitleendienst
 Tweede beamer
 Nieuw scherm
 Boombox is vernieuwd
 Playstation 3 met Singstar (20 euro)
 Kostuums: wolf, paashaas, kip, beer en Sint met 4 Pieten (25 euro + 5 euro per Piet)
 Vijzen voor groot scherm staan in bestelling
 Vaste borg voor verenigingen i.p.v. de uitleningen: Martine kijkt daar nog eens voor.

8. Ondersteuning Karuur
 Karuur komt de jeugdraad ondersteunen (volgende jeugdraad)
 Mogelijke workshops: 2 te kiezen:
o Zelfevaluatie: Hoe staat het met onze jeugdraad? Wat doen we goed, wat kan
beter?
o Relaties met partners: Met welke instanties, mensen, organisaties komen we in
aanraking en hoe werken we best samen?
10. Varia’s
 Verdeling boekjes ‘basisboekje’ en ‘strak plan’
 Verantwoordingsnota is goedgekeurd!
 Op 6 december 10h @ de route voor sinterklaas die toekomt en de foute party achteraf!

 Op 20 december vervolg van end of the World: SAP: Still alive party
 JRK zoekt leden en leiding; geen extra ondersteuning via provinciaal, zich voorstellen in het
Eikenblad. Ze hebben in het vervolg misschien geen lokaal, verhuis naar de zuidkaai en daar is
blijkbaar niet veel plaats, anderen zeggen wel plaats.
 Kubbavond organiseren (op DB)
 CERA prijs: voor het jeugdwelzijnsoverleg, wel genomineerd, niet gehaald. Youtube filmpje:
communicatietraject uitleggen.
 12 december: CIS
 Tijs stuurt puntenverdeling van werkingsverslagen door
 Altijd voor vervanger zorgen ook als je niet op tijd kunt zijn!

Volgende vergadering: 19 december om 19.30u bij Sint-Jozef
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.

