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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 12 OKTOBER 2018
Aanwezig: Joris Cools (11.11.11), Ayrton Creupelandt (Chiro Tielt), Kjenla Joos (Chiro Tielt),
Glenn Lambert (Chiro Kanegem), Chanel Derieuw (Chiro Kanegem), Michiel De Jaeger (KSA Tielt
Jongens), Lotte Oosterlinck (KSA Tielt Meisjes), Febe Vandaele (KSA Tielt Meisjes), Lisa Popelier
(KSA Tielt Meisjes), Luca Lahousse (KT-NB), Niels Vansteenkiste (KT-NB), Lenie Himpe (KT-NB),
Margo Vandekerckhove (KSA Schuiferskapelle), Marloes Deprez (KSA Schuiferskapelle), Cato De
Craene (JR), Brecht Devriendt (JR), Hanne Van de Ginste (JR), Steven Debie (JD).
Verontschuldigd: Simon Popelier (KSA Tielt Jongens), Emily Vanderschaeghe (KSA Tielt Meisjes),
Michiel Dejaghere (KSA Tielt jongens), An-Aël Cassaert (KT-NB), Robin Bossuyt (KSA
Schuiferskapelle), Simon Lievens (JR voorzitter), Carpentier Laurens (Chiro Tielt), Emily Debel
(Chiro Tielt), Edward Langeraert (JR), Robben Huyghelier (Schepen van jeugd) Jonathan
Verschaeve (KT-NB), Emmelien Lievens (KT-NB), Michelle Verplancke (KSA Schuiferskapelle)
Marte Huyghelier (KSA Aarsele), Arne Declercq (KSA Aarsele), Adetola Ogunade (KT-NB), Achille
De Doncker (Chiro Kanegem), Febe Verbeke (KSA Schuiferskapelle), Andries Verlinden
(onafhankelijke), Boris Carpentier (Scouts), Nils Dekyvere (Scouts), Jeff Deweerdt (Scouts Tielt),
Thailitha Van Severen (Chiro Tielt).
1. VORIGE VERSLAG

KSA Tielt was er de vorige keer niet en keek wat raar op toen er een aantal werkpunten voor hen
in het verslag terecht kwamen. Indien er werkpunten zijn voor hen bv. naar netheid toe hebben
ze liever dat ze daar rechtstreeks voor aangesproken worden ipv via de jeugdraad. Zij stellen
voor na de jeugdraad nu even samen te zitten met de 4 verenigingen.
Steven geeft toelichting dat de opmerkingen van de andere verenigingen er kwamen na de vraag
van de jeugddienst naar noodzaak voor de grofafvalophaling en niet meteen te maken had met
het feit dat de KSA er de vorige keer niet was.
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De naam van de jeugdlokalen komt nogmaals ter sprake, vanuit de verenigingen wordt betreurd
dat er bij de opening van de jeugdlokalen geen naam zal zijn en zij verwijzen naar andere zalen
(De Ponte, De Magneet,…), de verwijzing naar het drugzorgcentrum in Kortrijk vinden ze absurd.
De schepen antwoord dat andere suggesties welkom zijn en overwogen zullen worden.
2. VOORSTELLING 11.11.11 CAMPAGNE

Joris Cools (voorzitter noord zuid raad) geeft toelichting bij de 11.11.11 campagne, wie daarover
vragen heeft kan bij hem terecht (joppecools@gmail.com)
3. LIJST INGEDIENDE SUBSIDIEDOSSIERS

Hebben tijdig hun subsidiedossier ingediend
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chiro Elckerlyc
Chiro Kanegem
Kinderclub Kanegem
KT-NB
Vzw Voc Opstap – Steunpunt de Kloef
KAJ - Tielt
KSA Aarsele
KSA Tielt Jongens
KSA Tielt Meisjes
Scouts Tielt
KLJ Kanegem
Vzw pro musica (uitstel)

De KSA van Schuiferskapelle meldt dat daar iemand mee bezig is, en kregen graag nog een klein
beetje uitstel. Er wordt voorgesteld dat wie deze week (tot 19 oktober) nog indient in de lijst
wordt opgenomen.
4. DEBATTLE EN HET VERKIEZINGSJAAR: OPVOLGING

Bedankt aan de aanwezige leiding van verschillende verenigingen. Alles werd opgenomen op
video en zal nog verspreid worden voor wie (nog) eens wil zien en horen welke sappige
uitspraken en beloftes gedaan zijn. Ook het handvest werd aan de politici overhandigd.
Er werd gedacht dat er wat meer interactie met het publiek zou zijn, maar eigenlijk vooral op
vraag/advies van Xavier Taverne werd dit beperkt gehouden, om het debat zo goed mogelijk te
laten verlopen, en uiteraard stopt de inspraak en adviesverlening/probleemsignalering aan de
politici niet bij het debat.
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5. FAQ’S: OVERNACHTINGEN

Gezien nogal veel verenigingen af en toe een overnachting aanvragen maar dit niet altijd correct
of tijdig verloopt, geeft Steven wat toelichting.
Enkele belangrijke puntjes:
- in principe worden alleen overnachtingen toegestaan van eigen (jeugd)verenigingen in eigen
lokalen. In sommige lokalen worden nooit overnachtingen toegestaan (Peperstraat, oud
gemeentehuis in Kanegem,…), dan wordt bekeken of de aanvragende vereniging in een ander,
geschikt lokaal, terechtkan.
- er is een aanvraagformulier (te verkrijgen via de jeugddienst), daarop worden o.m. 2
verantwoordelijken die de avond zelf ter plekke aanwezig zijn genoteerd, dit formulier wordt ook
aan de brandweer doorgegeven.
- deze aanvraag dient tijdig te gebeuren = 1 maand vooraf bij de jeugddienst. Zij sturen dit door
naar: schepencollege, preventieadviseur (nieuw), brandweer en soms politie.
- De brandweer komt de eerste dag van de overnachting ter plekke om alles te checken en
definitieve goedkeuring tot overnachting te geven. Waar letten zij o.m. in het bij zonder op: er
mag enkel op het gelijkvloers overnacht worden, er moet een lijst van alle aanwezigen zijn, er
moet een branddetectie hangen en de evacuatiewegen moeten vrij zijn (netheid!).

6. ACTIVITEITEN EN ORGANISATIES

-

DvDJ: volgende week, graag snel inschrijven.
Spelletjesavond en streekbieravond: zaterdag 15 december in het JOC, iedereen in zijn
agenda zetten.

7. VARIA EN RONDVRAAG

-

DvDJ is er ook ontbijt van de scouts op het Hulstplein.
KSA Tielt: zitbankjes voor de sint: regeling zoals ieder jaar, KSA haalt ze zaterdagmorgen
van de sporthal.
Gasflesrekken moeten afgesloten worden, Steven heeft een sleutel mee van het
gasflesrek in Kanegem. Gasflessen die niet in het rek staan worden door de jeugddienst of
toezichter van dienst altijd onmiddellijk meegenomen en afgevoerd, zonder vergoeding
voor het leeggoed. Er worden ook geen gasflesrekken bijgeplaatst, het is niet de
bedoeling dat het Stadsbestuur voor grote gasflesopslag zorgt en dat zal in de toekomst
ook niet zo zijn. De verenigingen houden er dus best rekening mee dat, als ze voor een
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-

-

-

activiteit veel gasflessen nodig hebben, zij dit ergens anders kunnen opslaan. Wellicht
worden in de toekomst ook de flessen verwijderd indien zij in een onafgesloten rek staan.
Nieuwe jongergids op het www: www.watwat.be
Alle evenementen => naar de JR die dit op hun instagramverhaal plaatst.
KSA vraagt of subsidiedossier in de toekomst niet digitaal kan ingediend worden, Steven
licht toe dat mocht het nieuwe reglement goedgekeurd raken het aanvraagformulier veel
eenvoudiger en korter zal worden, maar ondertussen mag het ingevulde formulier steeds
gemaild worden, echte onlineformulieren ziet Steven binnen de huidige context niet
meteen realiseerbaar.
KSA heeft inmiddels een kaart aangevraagd voor het containerpark en die blijkt héél
handig en wordt aan iedereen aangeraden.
De keuken in de nieuwe jeugdlokalen wordt door de stad geplaatst, de friteuse zal echter
niet geplaatst worden, gezien daarvoor speciale wetgeving geld, een sprinkelsysteem en
nog andere zaken geplaatst zouden moeten worden, allemaal in disproportie met de
noodzaak aan een friteuse.
De vraag komt wat de timing zal zijn naar ingebruikname van de nieuwe jeugdlokalen.
Steven geeft mee dat het einde van de werken voorzien is eind dit jaar/begin volgend
jaar. Maar dan moeten nog een heel aantal zaken gebeuren voor het effectief in gebruik
genomen kan worden, denk maar aan de buitenaanleg, schilderwerken, afwerkingen
allerhande. We zitten net in een overgang naar een andere legislatuur, dus het ligt
allemaal een beetje moeilijker dan anders om die procedures voor te bereiden en in gang
te steken, maar er zal toch gepoogd worden dit zoveel mogelijk in het voorjaar te
realiseren en de buitenaanleg zal daarbij het belangrijkste zijn.
Een realistische timing daarrond lijkt dat de jeugddienst er met de zomervakantie de
eerste keer gebruik van maakt voor de speelpleinwerking, en dat de JV er kunnen starten
in september (verhuis in de grote vakantie).
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