ALGEMENE VERGADERING 12/09/2015

1. Aanwezig/verontschuldigd
 Aanwezig: Ellen Bouckaert (DB), Jason Vandekerckhove (KSA), Frans Ramon (SCHEPEN),
Alexander Goethals (DB), Jens Depoortere (JH Den Tap), Staf Pinoy (CHIRO ST MICHIEL),
Susan Delneste (CHIRO ST MICHIEL), Willem Vanwynsberghe (CHIRO ST MICHIEL), Michiel
Duponselle (CHIRO KIEREWIET), Valerie Stalmans (CHIRO KIERWIET), Evi Duyvejonck
(GEMEENTE KUURNE), Sammy Stragier (KSA Kuurne) en Pieter Defoor (DB)
 Verontschuldigd: Jasper Goessaert (DB) en Robbe Bleuzé (DB)

2. Overleg Kuurne Kermis
 Donderdagavond
 Geen versterkte muziek afspelen en dus geen feestje houden
 Indien toch, zal de politie ingeschakeld worden
 Domein Rijzende Ster en glas gebruik
 Voorstel om na 19u geen glazen flesjes meer gebruiken
 Waarborg voorstel: 2 euro
 Indien er een vereniging niet akkoord gaat met het voorstel, gelieve
iedere vereniging op de hoogte te houden.
 Toilet
 Vrijdag: KSA AMBROOS tot 10u op zaterdag
 Zaterdag: MOEDER EZEL tot 10 u op zondag
 Zondag: CHIRO SINT MICHIEL tot 10 u op maandag
 Voor 10u telkens de WC opkuisen
 Wat te doen: toilet voorzien van WC papier, opkuisen van het
toilet en schade beperken aan het toilet
 Prijzen
 Niet willen concurreren tussen de verenigingen
 Prijzen voor een pintje (1.30 euro)
 Eventueel eens prijzen met elkaar vergelijken
 Na braderie samenkomen voor een evaluatie en een kijk op de toekomst
3. Jeugdraad Kuurne (WAT/WIE/HOE/WAAROM…)
 Zie de PowerPoint in bijlage
 De leden van de algemene vergadering hebben de leden van het dagelijks bestuur
goedgekeurd.
 Arne Piepers (onder voorbehoud)
 Jens Depoortere
 Sammy Stragier
 Alexander Goethals
 Jasper Goessaert
 Ellen Bouckaert
 Robbe Bleuzé
 Evi Duyvejonck
 Pieter Defoor
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4. Adviezen
 Advies bestelwagen gemeente
 Komt volgende week voor
 Indien negatief besluit, dienen we eens samen na te denken over hoe we
een compensatie kunnen voorstellen



Advies Retributiereglement ‘Uitpas’
 Nieuw werkjaar “Uitpas”
 Regio gebonden project van 13 gemeenten met 1 gemeenschappelijk
project
 Concept
 Spaarpas
 Gratis Beurt (Cultuur/Sport/Sociaal Huis)
 Korting voor mensen in Armoede
 Drempelverlagend
 Duidelijkheid over personen in armoede, mensen met recht op
een verhoogde tegemoetkoming met correctie (bv 2e eigendom)
 Sociaal Huis
 Publicatie langs verschillende kanalen
 Kostprijs= 3 euro
 Advies indienen
 Wegens de strakke deadline hadden we met het dagelijks bestuur al een
positief advies ingediend.



Advies Gèsfakrock
 Nog geen advies formuleren
 Reden: De personen die het project hebben ingediend wonen niet op het
grondgebied van Kuurne

5. Varia
 De jeugdraad was welkom op de opening van het Jeugdheem Sint-Pieter
 Warme oproep Kinderfoor: Aan alle mensen uit alle verenigingen, wie nog wil komen
helpen op 20/09/2015 is zeker en vast welkom. Jullie mogen steeds een mailtje sturen
met de deelnemende namen aan mij. Zo kan ik de verantwoordelijk voor de shiften
verdeling van de kinderfoor hierover inlichten.
 Nieuw Speelpleintje Koolakker
 Vergadering plannen met het beheersorgaan Jeugdcentra: herverdeling van de lokalen
werd opnieuw aangekaart.
 Nieuwe voorzitter van de Kindergemeenteraad: Robbe Bleuzé
 27/09/2015 Kinder – gemeenteraadsverkiezingen

