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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 14 SEPTEMBER 2018
Aanwezig: An-Aël Cassaert (KT-NB), Niels Vansteenkiste (KT-NB), Andries Verlinden
(onafhankelijke), Boris Carpentier (Scouts), Nils Dekyvere (Scouts), Jeff Deweerdt (Scouts Tielt),
Glenn Lambert (Chiro Kanegem), Chanel Derieuw (Chiro Kanegem), Thailitha Van Severen (Chiro
Tielt), Cato De Craene (KT-NB), Brecht Devriendt (JR), Sophie Vanthournout (JR), Simon Lievens
(JR voorzitter), Steven Debie (JD), Hanne Van de Ginste (JR).
Verontschuldigd: Carpentier Laurens (Chiro Tielt), Emily Debel (Chiro Tielt), Edward Langeraert
(JR), Robben Huyghelier (Schepen van jeugd), Lotte Oosterlinck (KSA Tielt Meisjes), Febe
Vandaele (KSA Tielt Meisjes), Lisa Popelier (KSA Tielt Meisjes), Robin Bossuyt (KSA
Schuiferskapelle), Jonathan Verschaeve (KT-NB), Emmelien Lievens (KT-NB), Luca Lahousse (KTNB), Emily Vanderschaeghe (KSA Tielt Meisjes), Michelle Verplancke (KSA Schuiferskapelle).
Simon Popelier (KSA Tielt Jongens), Michiel De Jaeger (KSA Tielt Jongens), Marte Huyghelier (KSA
Aarsele), Arne Declercq (KSA Aarsele), Adetola Ogunade (KT-NB), Achille De Doncker (Chiro
Kanegem), Febe Verbeke (KSA Schuiferskapelle),
1. VORIGE VERSLAGEN

Geen opmerkingen bij het verslag van juni.
2. KANDIDATEN DAGELIJKS BESTUUR

Cato De Craene en Andries Verlinden zijn kandidaat.
Cato vertegenwoordigt KT-NB al 5 jaar in de jeugdraad en is dus goed op de hoogte van heel wat
dossiers, en wil zich vanaf dit jaar inzetten in het dagelijks bestuur. Andries heeft een verleden bij
de Chiro van Kanegem en stopte daar 6 jaar geleden met leiding geven. Via de jeugdraad wil hij
de jeugd wat ondersteunen.
Beide kandidaten worden verkozen.
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Sophie en Edward stoppen met het dagelijks bestuur. Zij worden bedankt met een applaus voor
hun werk voor de jeugdraad!
3. DEBATTLE EN HET VERKIEZINGSJAAR

Debattle gaat door 29 september in Malpertuis.
De lijsttrekkers en iemand uit de jongere lichting van de partij werden uitgenodigd, die gaan er
debatteren over allerlei thema’s die jongeren in Tielt belangrijk vinden.
Er wordt ook getoond hoe je goed en geldig kan stemmen, ook niet onbelangrijk.
Iedereen is welkom, in het bijzonder mensen die voor de eerste keer moeten gaan stemmen en
misschien nog niet zo goed weten op wie. En omdat het ook specifiek thema’s betreft die
iedereen aanbelangen is het toch ten zeerste wenselijk dat van iedere vereniging er toch wel een
paar van de leiding aanwezig zijn. Graag het FB evenement delen bij de leiding.
4. HANDVEST JEUGDRAAD TIELT ’18-‘24

Er werd door het dagelijks bestuur een Handvest opgemaakt, dit werd ondertussen doorgestuurd
naar de heren en dames politici, zodat ze zich uitstekend kunnen voorbereiden op de debattle.
Het bestuur wil ook de belangrijkste punten nog even overlopen met de Algemene Vergadering.
Ook voor de jeugdraad wordt dit in de komende 6 jaar een leidraad en werkdocument.
Handvest in bijlage.
5. STAND VAN ZAKEN NIEUWE JEUGDLOKALEN

Na de jeugdraad wordt een klein werfbezoekje gepland, zo kan iedereen even zien hoever het
staat.
6. ACTIVITEITEN EN ORGANISATIES

-

-

Dag van de jeugdbeweging 2018: 19 oktober, met verschillende hapjes voor de
leiding. Er wordt gepeild naar de interesse voor de activiteit, blind voetbal of estafette
op springkastelen. Voorkeur gaat uit naar de estafette op springkastelen, maar er
wordt wel gevraagd dat men ook met een grote groep zou kunnen deelnemen.
bedankingsBBQ: 22 sept, iedereen zou daar vandaag een mail voor gekregen moeten
hebben (wegens te weinig interesse werd deze activiteit inmiddels afgelast).
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7. OPVOLGING ADVIEZEN: NAAM JEUGDLOKALEN, SUBSIDIEREGLEMENT

-

Naam jeugdlokalen: de jeugdraad heeft nogmaals het advies aan het schepencollege
bezorgd met het voorstel om de nieuwe jeugdlokalen ’t Kompas te noemen en heeft
antwoord gekregen dat het schepencollege niet akkoord is met deze naam. De
voorzitter leest het antwoord voor. Antwoord in bijlage.
De jeugdraad vindt dit niet de beste reden, Kortrijk is nu ook niet zo dichtbij, nogal
stigmatiserend voor druggebruikers en de meeste hebben er nog nooit van gehoord.
De vraag komt hoe het nu verder gaat.
Bij afwezigheid van de schepen, antwoordt het diensthoofd jeugd dat een naam voor
nieuwe jeugdlokalen niet meteen een verplichting is. Veel jeugdlokalen hebben ook
geen naam. Gezien er in deze situatie momenteel niet meteen een ander voorstel
gekend is, ziet het er naar uit dat deze site ook niet meteen een naam krijgt. Dit kan
voorlopig of definitief zijn.

8. VARIA EN RONDVRAAG

-

-

-

-

-

Vraag van de jeugddienst of er nog een grof-afval-ophaalronde nodig is. Bij de meeste is
het niet meteen nodig, wellicht wel bij de volgende keer (maart). De medebewoners van
de Peperstraat zien dat er nogal wat afval buiten ligt wat wellicht van de KSA is, de
jeugddienst informeert apart bij de verenigingen uit de Peperstraat.
Scouts: hebben een brief ontvangen ivm hun deuren: deuren zouden voorlopig wat
opgelapt worden, en de procedure tot vervanging zou opgestart worden, de Scouts
hopen dat daar eindelijk ook effectief geld voor vrijgemaakt zou worden.
Scouts: elektriciteit: een aparte schakelkast is niet meteen mogelijk, maar eigenlijk zitten
er 7 aparte circuits. Daarmee zou het eigenlijk voldoende moeten zijn, maar er moet van
de verschillende circuits genomen worden bij hoog verbruik. Steven heeft nagevraagd of
er mogelijkheid is dat de scouts toegang krijgen tot de ruimte waar de zekeringen zitten,
maar dat mag niet, als alles uitvalt moeten ze een toezichter van de Europahal bellen
(0475/66.24.60).
KSA Schuiferskapelle: heeft een 1ste officiële verwittiging gekregen in het kader van
netheid en veiligheid in hun lokalen nav uiterst brandgevaarlijke toestanden die ze
hadden veroorzaakt.
KT-NB kwam klagen over ratten in de Peperstraat, aanleiding daarvan was het laten
liggen van etensresten, niet buitenzetten van hun vuilniscontainer en de algemene
netheid die daarvan de basis zijn. Volgende verwittigingen zullen ook via de officiële weg
verlopen.
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-

-

-

-

-

De container is niet zo moeilijk te vinden: staat op de parking van de Godelieveschool.
Zondag op het Hulstplein is er circus voor de kleine mannen, georganiseerd door het CCG.
Globelink is een landelijke jeugddienst die werken rond het thema mobiliteit en
vervuiling, wie daar iets wil mee doen kan bij Steven terecht.
Scouts stellen voor een jaarplanning op te maken voor alle Tieltse Jeugdverenigingen,
zodat iedereen van mekaar weet wanneer er wat te doen is. Bij voorkeur een online-tool,
misschien kan het op de website van de jeugdraad.
Scouts vinden het jammer dat de schepen van jeugd niet zelf reageert op hun schrijven
ivm de gebreken aan hun lokalen, meer bepaald de problematiek rond de deuren. Hij
werd meermaals aangeschreven, ze kregen wel antwoord van andere schepenen, maar
niet van de schepen van jeugd, die toch bevoegd is. Héél jammer om geen reactie te
krijgen, maar ze hopen toch dat hij hen zal steunen in deze problematiek.
Chiro heeft een mailtje gekregen van de KSA om te helpen met hun kuisdag. Zij hebben
echter zelf een kuisschema en vroegen zich af of zij dat met de 3 verenigingen niet eens
onderling konden afspreken om dit op elkaar af te stemmen. Er wordt gevraagd of zij dit
in eerste instantie onderling kunnen proberen regelen, als dit niet lukt dienen ze Steven
te contacteren die dan een overleg zal organiseren.
Steven geeft ter info mee dat bij verhuis naar de nieuwe lokalen ook een nieuw
gebruikersreglement zal opgemaakt worden met striktere regelingen voor netheid en
opkuisen.
Er was ooit het idee om de jeugdraden in de jeugdlokalen te organiseren, misschien een
volgende keer te proberen, Scouts zijn kandidaat om iedereen te ontvangen. Wordt nog
meegedeeld.

9. BIJLAGEN

-

Antwoord op advies naam jeugdlokalen
Handvest van de jeugdraad ’18-‘24
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