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A D V I E S  B E V R A G I N G  U I T L E E N M A T E R I A A L  

 
Beste college van burgemeester en schepenen, 
Beste schepen van Jeugd,  
Beste gemeenteraadsleden van Stad Tielt, 
 
De Tieltse jeugd maakt op regelmatige basis gebruik van de uitleendienst, ook naast het 
bivakmateriaal wordt het kookmateriaal, audiovisueel materiaal en groot materiaal (reservatie via 
technische dienst) vaak gebruikt.  
 
We hebben daarom enkele weken geleden een bevraging rondgestuurd bij alle Tieltse 
jeugdverenigingen. Op basis van deze bevraging steunen wij onderstaand advies met als doel te 
streven naar de meest optimale situatie voor zowel de reservatiedienst en de technische dienst als 
de jeugdverenigingen. 
 
KAMPMATERIAAL  
 
Op basis van de resultaten van de bevraging kunnen we een aantal punten vooruitschuiven in 
verband met het kampmateriaal.  
 
Een terugkomende opmerking was het in slechte staat verkeren van sommige gehuurde materialen, 
in het bijzonder de gasbekkens. Deze verkeren niet altijd in de beste staat en vaak worden defecte 
gasbekkens toch verhuurd. Ontbrekende koppelingen en aansluitingen werden ook vaak als 
opmerking gegeven.  
 
Als  tweede punt kwam een tekort aan kookpotten/kookgerief in de zomermaanden naar boven. 
Als laatste kwam ook nog de suggestie naar boven om nog een extra set walkie talkies aan te kopen 
en zo het aanbod ervan te verhogen. De vraag kwam er ook of het mogelijk zou zijn vuurkorven in 
het aanbod op te nemen. 
 
AUDIOVISUEEL MATERIAAL 
 
Bij de verhuring van het audiovisueel materiaal komen vaak installaties met veel verschillende kabels 
voor. Daarom geven wij het advies om bij elke ‘kit’ of installatie een inventaris en korte handleiding 
te voorzien. Zo kan gemakkelijk bekeken worden wat exact terug moet bezorgd worden en raken 
eigen kabels niet met de gehuurde zaken verwisseld. 
 
GROOT MATERIAAL 
 
De grootste opmerkingen bij het groot materiaal (te huren bij de technische dienst) zijn problemen in 
verband met de levering en het ophalen van het materiaal. Deze werd te duur bevonden en de 
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communicatie rond levering en ophaling verloopt niet altijd even goed. Net zoals bij de gasbekkens 
worden ook hier soms kapotte podiumelementen verhuurd. Controle hierop voor verhuur en een 
goede communicatie hieromtrent lijkt ons noodzakelijk. 
 
ALGEMENE OPMERKING 
 
Als algemene suggestie kwam uit de bevraging ook de vraag naar een online reservatiesysteem 
waarbij de beschikbaarheden voor bepaalde datums getoond kunnen worden. Zo kan gecontroleerd 
worden of bepaalde materialen nog op specifieke datums beschikbaar zijn. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Dagelijks Bestuur van de Jeugdraad 
Luca, Andries, Emiel, Jeff, Kimberly, Sandrine en Margot 
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