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Verslag jeugdraad 

02/03/2020 
 

Aanwezig  zie lijst onderaan verslag 

 

Agendapunten 

 

Goedkeuren verslag 3 februari 2020 

Unaniem goedgekeurd 
 

NOZO jeugdradenoverleg 18 maart 2020 

De jeugdraden van de omgeving worden uitgenodigd in Oosterzele om info uit te wisselen over 

verschillende thema’s. 

 

Uitnodiging :  
Het is weer zo ver! Na Melle nodigt jeugdraad Oosterzele jullie uit voor een volgende uitwisseling op 18 

maart! Place to be: GC De kluize, sportstraat 3 in Oosterzele  

Wat staat er op het programma? Wel        een mix van netwerkgelegenheden, bij praten met een hapje en 

drankje én uiteraard ook wat inhoudelijke thema’s. Naast het Bataljong nieuws lichten we ook nog even toe 

hoe het komt dat heel wat gemeenten hun adviesraden hervormen. Vanwaar komt het? En hoe kan je als 

jeugdraad daar mee omgaan?  

Hieronder het volledige programma. Inschrijven doe je via deze link. En meer info kan je op het 

facebookevent terugvinden. Btw: Je mag met meerdere jeugdraadsleden komen naar de uitwisseling. 

 

• 19u00: deuren open hapje+ drankje 

• 19u30: Verwelkoming + nieuwtjes Bataljong 

• 20u00: Thematische uitwisseling (fuifbeleid, werking jeugdraad en communicatie jeugdraad) 

• 21u30: Terugkoppeling 

• 21u45: slot + afsluiter 
 
 
Alle leden van de jeugdraad zijn welkom ! Schrijf je in via het evenement. 
 
Aanvulling op 02/04/2020 : deze bijeenkomst is niet doorgegaan, maar zal volgend jaar gepland worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Advies statuten en huishoudelijk reglement 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRkL2f67Yt4KpIwrIVUYUszzU6xqJTDJYpswtSOQ3QPTwang/viewform
https://www.facebook.com/events/2888757537850594/
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De statuten worden behouden. 

Voor het huishoudelijk reglement worden 2 wijzigingen voorgesteld :  

 

Wijziging 1 

Artikel 4 : Samenstelling van de algemene vergadering. 

De algemene vergadering kiest om de 2 jaar (ipv om de 3 jaar) een voorzitter, mogelijks een 

ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris. 

 → reden :  iemand zal zich gemakkelijker engageren voor 2 jaar ipv 3 jaar. 

 

Wijziging 2 

Artikel 6 : Stemming over de te nemen beslissingen 

Dit artikel is aangepast als volgt :  

Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden 

genomen, behalve een wijziging van het huishoudelijk reglement, waarvoor  2/3 meerderheid van 

de aanwezige stemgerechtigde leden zich moeten uitspreken. 

Indien het aantal gecoöpteerde geïnteresseerde leden in de jeugdraad hoger is dan het aantal 

erkende verenigingen die deel uitmaken van de jeugdraad, dan krijgen de gecoöpteerde 

geïnteresseerde leden van de jeugdraad 50% van de stemmen en de erkende verenigingen die deel 

uitmaken van de jeugdraad ook 50% van de stemmen. 

 

De leden van de jeugdraad zijn unaniem akkoord met de wijzigingen in het huishoudelijk 

reglement. 

Het huishoudelijk reglement wordt unaniem goedgekeurd. 
 

Subsidies  

De aanvraagformulieren voor werkingssubsidies 2019 zijn doorgemaild. 

Indiendatum : voor 1 april 2020 !  

Wie stand van zaken wil weten betreffende de andere subsidies, mailt naar Mireille. 

 

Aanvulling op 02/04/2020 : de aanvragen mogen digitaal worden doorgestuurd op 

mireille.helderweirdt@oosterzele.be. Indien jullie liever een papieren dossier bezorgen, maak 

het dan nu al klaar. Van zodra de sporthal dan terug open gaat, kunnen jullie het in de sporthal 

bezorgen. Ik hou jullie op de hoogte van de opening van de sporthal. 

 

Toestemming gebruik leidingslijsten voorbije 4 jaar voor uitnodigingen Bal. 

Er wordt afgesproken dat niet de leidingslijsten worden doorgegeven, maar Paulien bezorgt de 

uitnodiging per mail aan de verantwoordelijken in de jeugdraad. 
 

 

Thema-avonden en planning 2020 

26 maart 2020 Alcohol en drugspreventie 19.30u in GC De Kluize  

   Info van drugpunt Rhode en Schelde 

   en mocktailworkshop. 

14 april 2020  EHBO op kamp  20u – 22u in GC De Kluize 

 

Aanvulling op 02/04/2020 : activiteiten wordt uitgesteld. 
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Varia 

• Uitleenkoffer jeugdraad staat nu bij Paulien (0478 77 73 36). 

• Jongenschiro wil nog bekers bestellen : 500 bekers van 40 cl of 50 cl. 

• Meisjeschiro Balegem : hebben op crocktail herbruikbare bekers gebruikt zonder 

waarborgsysteem. Op de volgende jeugdraad zal de leiding vertellen wat de evaluatie 

hiervan is. 

• Scouts Windeke : er zijn klachten van overlast, terwijl zij dit zelf niet zo beleven. De scouts 

zouden liever hebben dat de buren telefoneren naar de politie ipv naar de schepen of de 

burgemeester. Zij kunnen er niets aan doen en worden ook de hele tijd lastig gevallen. 
 

Volgende jeugdraad : zal later meegedeeld worden. 
 
We willen heel graag nog eens benadrukken hoe belangrijk het is om de maatregelen te volgen !  
Het duurt al een paar weken, men voorspelt een zonnig weekend, maar bijt nu nog een tijdje op de 
tanden en zorg ervoor dat er geen verspreiding is ! Stimuleer ook jullie medeleiding en leden hierin! 
 

 
 
 

Dankuwel om zich al die tijd al aan de regels te houden !  
Dankuwel om deze ook de komende tijd toe te passen !  
 

We gaan er nu nog keihard voor zodat we een soepeler regime  
in de zomer kunnen toepassen !  

En dankjewel voor de vele , leuke, creatieve digitale activiteiten,  
vergaderingen en ideeën !  
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Aanwezigheden jeugdraad 2 maart 2020. 
 

Bogaert Jana  

Damien Hylke  

De Maertelaere Lauren secretaris 

De Smet Bram  

De Visscher Paulien  

Dutry Jelle  

Mehaus Alexander  

Simoens Kobe voorzitter 

Van Caneghem Martijn  

Van Durme Clara  

Vandenhaute Jakob penningmeester 

Vervaenen Valerie  

Willems Lennert  

Willems Seppe  

Jongenschiro Balegem Thomas Mortier 

 Dries Van Hoorde 

Meisjeschiro Balegem Jinne Lampaert 

 Enola De Wever 

Chiro Tel Aviv Hanne De Sutter 

 Luna Ghijs 

Scouts Windeke Jonas Van der Heyden 

 Aaron Demeersseman (Verontschuldigd) 
Matisse Dekleermaeker 

Scouts Oosterzele Julie Magerman 

 Hana Pottie 

KSA Ube Petrus 

 Maxime Colmant   - Robin De Boel 

Pallieter Nest Den Haese  Axelle Vandeputte 

  

Schepen van jeugd Elsy De Wilde (Verontschuldigd) 

Dienst sport en jeugd Mireille Helderweirdt 

Open VLD plus Louise Van Hoorde 

CD&V/N-VA Ann-Sophie Van Baeveghem 

Groen Mara Temmerman 

 


