ALGEMENE VERGADERING 17/10/2015

1. Aanwezig/verontschuldigd
 Aanwezig: Famke Struyve (KSA Ambroos), Lobke Vangansbeke (KSA Ambroos), Niels
Daelman (JH ’t Molentje), Jente Dierick (Chiro Kierewiet), Keita Desmet (Chiro Kierewiet),
Wout Decoutere (Chiro Kierewiet), Ellen Bouckaert (DB), Jason Vandekerckhove (KSA
Leiezonen), Sammy Stragier (DB), Alexander Goethals (DB), Arne Piepers (DB), Evi
Duyvejonck (GEMEENTE KUURNE), Sammy Stragier (KSA Kuurne) en Pieter Defoor (DB)
 Verontschuldigd: Gianni Vervaecke (JH Den Tap), Frans Ramon (SCHEPEN), Jens
Depoortere (DB), Jasper Goessaert (DB) en Robbe Bleuzé (DB)

2. Taakverdeling DB
Voorzitter: Pieter Defoor
Ondervoorzitter: Robbe Bleuzé
Secretaris: Arne Piepers
Verantwoordelijke uitleendienst: Alexander Goethals en Jens Depoortere
Financieel verantwoordelijk: Sammy Stragier en Pieter Defoor
Verkeerscommissie: Ellen Bouckaert
Beheersorgaan jeugdcentra: Pieter Defoor en Robbe Bleuzé
Lokaal kinderopvang: Robbe Bleuzé
Cultuurraad: Ellen Bouckaert en Alexander Goethals
Jeugdfeesten: Jasper Goessaert en Pieter Defoor
Beheersorgaan culturele infrastructuur: Robbe Bleuzé, Pieter Defoor en Jasper Goessaert
Jeugdconsulent: Evi Duyvejonck
Verantwoordelijke website: Robbe Bleuzé
Deze verdeling is door de leden van de algemene vergadering goedgekeurd.
3. Advies Evenementenreglement
Doel: duidelijker onderscheid tussen jeugd-, cultuur –en sportevenementen
Gebruik van flowchart (ja-nee-schema) om punten te bepalen per evenement. Via dit
puntensysteem worden er subsidies aangereikt die op maat zijn van dit evenement.
Dit zou het voor verenigingen eenvoudiger moeten maken om evenementensubsidies aan te
vragen. De flowcharts zouden online komen te staan samen met de evenementenfiches.
Het doel is om groeiende projecten meer te gaan ondersteunen en zwakkere projecten minder
reiken.
We gaan ermee akkoord dat het logo van Kuurne duidelijker zichtbaar dient te zijn.
Advies: Transparantie in het puntensysteem. Dit maakt het voor de verenigingen gemakkelijker
om zelf te bepalen waar ze voor in aanmerking willen komen en waar ze eventueel extra kunnen
investeren.
Activiteiten die buiten het algemene reglement vallen moeten of kunnen best beter gedefinieerd
worden.
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4. Advies Camionette
Het gebruik van de gemeentelijke bestelwagen is niet meer te verkrijgen vanaf 01/11/2015. Dit
met grootste reden dat het uitlenen van de bestelwagen niet hoort tot de kerntaken van de
gemeente. Daarom willen we als jeugdraad Kuurne een advies indienen om te weten wat nu
eigenlijk de kerntaken van de gemeente Kuurne zijn.
5. Advies Eenrichtingsverkeer
Algemeen is de Kuurnse Jeugd tevreden over het eenrichtingsverkeer. De veiligheid van de jeugd
kunnen we hierdoor beter waarborgen.
Vooral voor de personen die met de fiets rijden is het veel veiliger en efficiënter rijden door de
straten.
6. Advies Herbruikbare Bekers
Tijdens de jeugdraad waren de meeste akkoord met het opnieuw inlassen van de herbruikbare
bekers. Echter vinden we het niet nodig om het waarborg systeem te verplichten. We willen wel
de optie aanmoedigen, maar niet verplichten.
Indien organisaties geen waarborg willen vragen, dan vinden we als jeugdraad dat ze zelf deze
beslissing mogen nemen. De gevolgen van eventueel te veel kapotte bekers dienen de
organisatoren echter dan zelf in te calculeren.
Daarnaast willen we nog enkele aandachtspunten:
-

Als jeugd willen we kwalitatieve bekers en niet de bekers die verkrijgbaar zijn bij IMOG. Deze
bekers zijn eerder te gebruiken bij frisdranken en water soorten.
Daarnaast willen we ook wel hygiënische en niet beschadigde bekers te beschikking.

7. Jeugdfeesten
Met de groep van Jeugdfeesten organiseren we op 14 mei 2016 een obstakel run, waarbij we
iedereen in eerste instantie van harte uitnodigen. Daarnaast willen we als werkgroep
jeugdfeesten een warme oproep lanceren naar de verschillende verenigingen om te helpen op
deze activiteit. Verder informatie zullen jullie zodra ontvangen.
8. Kuurne Kermis
Binnenkort zullen jullie een doodle ontvangen die jullie dienen door te sturen naar de voorzitters
of de verantwoordelijke van de Braderie. Op deze vergadering willen we 2 zaken aanbod
brengen. In eerste instantie willen we een korte evaluatie houden van de voorbije kermis,
anderzijds willen we ook al een blik werpen op de toekomst (de kermis volgende jaar).
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9. Artykid
Het project Artykid gaat door op zondag 15/11/2015 van 14u tot 17u. Tijdens deze namiddag
kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar genieten van allerlei workshops. Verdere definiëring omtrent
de verschillende workshops, zullen we binnenkort via allerlei kanalen ontvangen.
Ook voor de ouders is er deze dag een culturele activiteit:
Dit gaat om een gezinstocht doorheen Kuurne waar je kan kennismaken met enkele muzische
voorstellingen. Je kan kiezen uit een Muzikale Wandeling (orgel, koor, accordeon, doedelzak &
Snicky little hobbitses) en een Beeldende Wandeling (erfgoed, atelier Verfaillie, atelier Adelina,
Kunsthuis De Roterij)
Warme oproep: Artykid heeft op zondag 15/11/2015 nog erg veel vrijwilligers nodig, daarom zou
ik willen vragen of dat jullie tijdens een vergadering, jullie vrijwilligers willen warm maken voor
dit project. De helpende handen of een lijst van helpende handen mogen jullie toesturen naar
famke.struyve@hotmail.be .
10. Nieuwe trui, polo, … Jeugdraad Kuurne
We willen een warme oproep lanceren aan alle creatieve Kuurnse Jeugd om voor de jeugdraad
Kuurne een nieuwe trui, polo of … te creëren.
De details van deze wedstijd zullen jullie later nog toegestuurd krijgen.
11.
-

Belangrijke data voor in jullie agenda
21 november 2015: AV 11/2015
12 december 2015: AV 12/2015
18 december 2015: Oudejaarsreceptie Jeugdraad Kuurne !!!
Geen AV 01/2016
13 februari 2016: AV 02/2016
12 maart 2016: AV 03/2016
9 april 2016: AV 04/2016
21 mei 2016: AV 05/2016

