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bestuursvergadering
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BESTUURSVERGADERING JEUGDRAAD
Vergadering van woensdag 30 januari 2019 in Chiro - lokalen
Leden
• Bert Verstraete
• Bieke Coucke
• Flore Vanluchene
• Mathias Vandesompele

• Jonas Baert
• Arne Depoortere
• Jeroen Vindevogel

Verontschuldigd
• Jonas Van D’Huynslager
• Jarne Van D’Huynslager

Verslag vorige vergadering
Goedgekeurd zonder bemerkingen
Acties in opvolging van de vorige vergadering

Actie 1.
Actie 2.

Logo 33 uren van de jeugd
Verrassingsreis van de jeugd

Actie 3.
Actie 4.

Buitenruimte Wiemkes op schepencollege (cbs 30/01)
Security (cbs 6/02)

Eigenaar

Status

Bert
Jonas / Jonas /
Bert
Vrije tijd 2019
Bert/cbs 2019

OK
apr. 2019
NOK
NOK

Agendapunten

Agendapunt 1.: Welkom
Iedereen welkom in Chiro lokaal “de Mesang” .

Agendapunt 2.: Goedkeuren vorig verslag
Vorig verslag OK.
Security komt voor in het schepencollege van 6 februari 2019:
De jeugdconsulent heeft de wetgeving eens van dichtbij bekeken. We starten met een beetje theorie. Op het
einde staan de bedenkingen.
Korte samenvatting rondzendbrief inzake bewakingsactiviteiten
Bewakingsactiviteiten door vrijwilligers:
Vrijwilligers hebben een aanwijsbare band met de vereniging,
fenomeen schijnvrijwilligers vermijden (band met verschillende verenigingen, illegale bewakingsfirma)
de zogenaamde aanwijsbare band wordt beoordeeld door Burgemeester na advies politie
Vrijwilligers zijn in geen enkel geval betaald ook niet in natura (gratis drank, gratis inkom, gratis …)
Enkel voor bewakingsactiviteit “persoonscontrole”
Vrijwilligers staan maar sporadische in voor bewakingsactiviteit.
Geen incidentmelding (maar volgens de jeugdconsulent is dat toch aangewezen)
•
•

Bewakingsfirma:
Schriftelijk bewakingsovereenkomst
Diploma EXE07 en/of EXE10 afhandelijk van de bewakingsactiviteit
Staan in voor persoonscontrole – bewaking van goederen
Verplichte mededeling van verzekering voor slachtoffers van bewakingsacties. Uithangen aan de ingang en
indien voorhanden op website zetten van organisatie
Incidentmelding op vraag van politie
Volgnummer: 1/4

Toegangscontrole:
Het gaat hier over fouilleren, oppervlakkig onderzoeken van personen
Moet uitzonderlijk zijn, niet bij iedereen
Iedereen mag een toegangscontrole weigeren maar dan mag toegang wel geweigerd worden
Toestemming van de Burgemeester nodig om toegangscontrole uit te voeren
Controle toegangsbewijzen:
Is eigenlijk geen bewakingsactiviteit maar kan deel uitmaken van een ruimer veiligheidsbeleid maar kan wel
uitgevoerd door bewakingsagent ook door een vrijwilliger.
(bij de inkom van fuiven moeten jongeren paspoort en inkomkaart tonen)
Praktisch:
Eigenlijk doen jeugdbewegingen het grootste stuk van de bewakingsopdracht zelf:
Controle van de identiteitskaart aan de ingang in het kader van bandjessysteem alcohol
Controle van inkomkaart
Controle op roken in de zaal
Controle op naleving alcoholwetgeving per leeftijdscategorie
Controle drank niet naar buiten
…
Voor de jeugdverenigingen gaat het vooral over het moment als er een incident is. Dan rekenen zij op de
bewakingsagenten.
Maar zoals u al in de omzendbrief hebt kunnen afleiden zijn er heel wat regels hieromtrent.
Bewakingsagenten moeten personen beschermen en kunnen proberen kalmeren maar in vele gevallen gaan zij
niet tussenkomen bij een gevecht. In deze gevallen doen zij wat de meeste organisatoren / vrijwilligers doen.
De politie bellen!
Ik wil hier niet zeggen dat bewakingsagenten overbodig zijn. Wel integendeel zij geven de organisatie en
bezoeker een gevoel van veiligheid. Verenigingen kunnen bij hun terecht voor vragen en zij voelen vaak op
voorhand aan wanneer het kan mislopen.
Persoonlijk zou ik de verenigingen aanraden:
Fuiven van minder dan 200 personen: interne vrijwillige bewaking
Fuiven tot 500 personen:
2 bewakingsagenten aangevuld met 6 vrijwilligers uit de leiding. Als er oud-leiding of ouders zijn deze taak willen
doen des te beter.
•
Fuiven tussen 500 en 1000 personen
bewakingsagenten naar aanvoelen (min. 2) + 6 vrijwilligers uit de leiding. Als er oud-leiding of ouders zijn die deze
taak willen doen des te beter.
•
Fuiven boven 1000 personen:
Min. 4 bewakingsagenten + 6 vrijwilligers uit de leiding. Als er oud-leiding of ouders zijn die deze taak willen doen
des te beter.
Een derde en zeer belangrijke partner in deze materie is de politie.
Belangrijk dat verenigingen bij hun aanvraag (evenementenfiche) vragen om de politiediensten ter plaatse te
hebben voor een ganse avond of ten minste regelmatig eens binnenkomen.
•

Buitenruimte Wiemkes komt vanavond voor in cbs.

Agendapunt 3.: 33 uren nieuw concept
Datum: 5 – 6 – 7 april 2019
Logo is prachtig. Zelfde gebruiken voor logo op t-shirt.
Drukker t-shirts een paar kleur-combinaties laten voorleggen en dan stemmen via messenger
Volgnummer: 2/4

Logo enkel op voorkant
Vrijdag 5 april 2019: Jeugdlokalentour
•
Volgorde: JH – CHIRO – KSA – KLJ
•
Afspraak om 20 u. in het JH, ten laatste om 21 u. vertrek met de fiets naar Chiro.
•
Het is de taak van de verantwoordelijken van de jeugdverenigingen om te zorgen dat er zoveel mogelijk
leden mee gaan.
Zaterdag 6 april 2019: Verrassingsreis voor de jeugd (werktitel)
•
Concept
Vertrek ’s morgens rond 9 uur maar ’s avonds terug in Oostrozebeke.
Afsluiten op een originele plek in Oostrozebeke. Dat mag door organisatoren bepaald worden. Een bbq,
fuifje, gezellig samenzijn, nachtspel …
Max. 60 jongeren vanaf 16 jaar
•

Organisatie:
Basis organiserend comité is: Schepen van jeugd, voorzitter jeugdraad, jeugdconsulent.
Elk jaar wordt een vereniging aangeduid om het basiscomité te versterken. Versterking bestaat niet uit
huidige leiding maar uit leiding die nog niet lang gestopt is.
Op die manier kan alle leiding deelnemen in plaats van organiseren.

Mogelijke afspraken:
Alcohol??? Liever geen alcohol overdag. Ik bedoel hiermee dat we zelf geen alcohol meezeulen en ook
de groepen niet.
Het kan niet de bedoeling zijn dat we in voertuigen, bij opdrachten, langs openbare weg, enzovoort
alcohol drinken. Een terrasje doen is uiteraard niet verboden.
Avondactiviteit is enkel voor deelnemers
Groepjes van 8 personen
Budget: 1500 euro
Agendapunt 4.: Etentje jeugdraad
We gaan eten op woensdagavond 27maart 2019. Eerst een verrassingsactiviteit en dan eten. Zal in een
omliggende stad zijn. Vertrek om 19 uur, plaats wordt nog meegedeeld.
Agendapunt 5.: Resque JH
Het gemeentebestuur wil toch een stap verdergaan in het redden van JH ’t Ipperste.
Het plan, kort samengevat:
1) Welk publiek willen we aantrekken:
•
Wie kennen we al? (jeugdbeweging, monitoren, gewoon kennissen)
•
Stelselmatig groep uitbreiden
2) Hoe benaderen we deze groepen
•
Bij voorkeur opbellen of aanspreken
Messenger groep
•
Algemeen via facebook, infoblad, flyer, brief, mond aan mond reclame …
3) Wat willen bereiken?
•
1 keer per maand open
•
Een nieuwe inrichting
•
Een vaste groep van 6 jongeren

•

De jeugddienst plant ook een aantal ondersteunende acties:
•
Jeugdraad houdt een viertal keer per jaar open;
•
Speelplein organiseert tijdens de zomer 2 keer “after studentwork”
•
Opendeurdag voor ouders
•
Pop up jeugdhuis
•
Projectoproep om jeugdhuis in te richten
Heeft de jeugdraad nog ideeën:
•
Gratis vat geven op evenementen van andere jeugdbewegingen;
Volgnummer: 3/4

•
•

Big Brother in het JH
Talentenshow

Agendapunt 6.: Varia
KSA:
•
deze namiddag een filmpje doorgestuurd naar jeugddienst. Dak loopt weer in maar nu in leiderslokaal.
•
Mensen blijven doorrijden op de koer tijdens activiteiten van KSA. De nadars zijn terug weggenomen (door
technische dienst). Bert zorgt dat er 3 andere nadars komen.
CHIRO:
•
Chiro betaalt nu zelf hun afvalcontainer. KSA, KLJ en jeugdhuis hebben er één via gemeente. Kan de
gemeente ook afval van Chiro betalen;
•
Is het mogelijk dat gemeentebestuur “de Mesang” eens schildert?
KLJ:
•
Iedereen welkom op de eerst café jeugd voor alle jeugdverenigingen. Vrijdag 8 februari om 20 uur.
Installatievergadering van de jeugdraad gaat door op 27 februari 2019. Alle jeugdverenigingen kunnen 2
vertegenwoordigers aanduiden. Indien mogelijk een heer en een dame. Zodat we voldoen aan het 2/3 principe
man/vrouw. KSA – jeugdhuis en speelpleinwerking zijn al in orde.
Als je iemand kent die niet in een jeugdvereniging zit maar toch geïnteresseerd is, dan kan je die ook
meebrengen. Deze mensen kunnen we dan coöpteren als deskundige jeugd.
Onderstaande mensen zijn waarnemend lid van de jeugdraad vanuit de politieke fracties:
Annelies Braeckevelt (Inspraak)
Flore Vanluchene (Oostrozebeke.nu)

Actie 1.
Actie 2.
Actie 3.
Actie 4.
Actie 5.
Actie 6.

Acties in opvolging van de vergadering

Eigenaar

Waterprobleem KSA
Verrassingsreis van de jeugd
Werkopdracht nadars KSA-lokaal
Afvalcontainer Chiro
Schilderen Mesang
Namen doorgeven voor jeugdraad

CBS
Jonas / Jonas / Bert
Bert
CBS
CBS
Verenigingen

Verslaggever: Bert Verstraete

Volgnummer: 4/4
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