Digitale algemene vergadering jeugdraad
Aanwezig:

Verontschuldigd:

zondag 5/12

DB jeugdraad (Fien, Bo, Jarne, Dries, Fien, Hanne, Lore)
Stad Izegem (Kenny en Lothar)
KSA meisjes, KSA, Scouts en gidsen, jeugdbrandweer, jh de Tunne,
Chirojongens Emelgem, Chiromeisjes Emelgem, Chiro Bosmolens, Chiro
Vivaldi, Chiro St Jan Kachtem, Open Cirkel, Fos, Gewest Backelandt
Decanale jeugddienst
DB: Pauline, Senne, Lore

Niet aanwezig:

Padvinders van st Joris

Verslag:

Bo Vanbesien

Agenda:
1) Verdeling van subsidies






Dezelfde bedragen als vorig jaar, zoals afgesproken
De aanvragen van kadervorming zijn goedgekeurd (zie ppt voor overzicht)
Bedrag van de Tunne ligt nominatief vast
Volgende week wordt dit goedgekeurd op het CBS en komt in januari op rekening
van de verenigingen/personen
Voor volgend jaar was er afgesproken op de vorige av: opnieuw een subsidiedossier
indienen . Vraag om een toelichting te organiseren door de stad wat er moet
ingediend worden en hoe de verenigingen dit best doen.

2) Gouden Merletjes





https://www.izegem.be/galavandegoudenmerletjes
Algemene oproep: allemaal stemmen
Stemmen kan tot eind jan 2022
Normaal een fysiek gala voor de uitreiking maar nieuwe data te bepalen wanneer
mogelijk

3) Coronafonds:



Materiaal zal beschikbaar zijn vanaf januari
Fietsenstalling zijn aangekocht en kunnen geplaatst worden:
Stad vraagt een aanspreekfiguur per vereniging voor plaatsing
o Contactgegevens door te geven aan kenny.rogiers@izegem.be

4) Evenementenhal





Budget wordt substantieel opgetrokken
ISO zal nog een vaccinatiecentrum blijven (schatting eind april), in tussentijd wordt
bestek opgesteld en gegund aan aannemer tegen zomer
Eind 2023: oplevering
De Tunne wordt geïntegreerd, in aparte zone evenementenhal







o Op die manier hoopt stadsbestuur meer te krijgen met het budget
o Oppervlakte evenementenhal vermindert niet door de locatie Tunne
Huidige locatie Tunne, zal niet heropgebouwd worden
o Afbraak tot waar ongeveer de houten trap zat.
o Verbinding met Rebry versterkt
o Zone wordt onthard en vergroend – open ruimte
o Rekening houden met evenementen van bvb JH de Tunne die ook op koer
doorgaan.
Wat met brouwerijcontract?
o Na te vragen bij stadsjuristen – JD neemt dit op.
o Contract is sowieso gesloten met Haacht, en niet met individuele brouwer
o Opnieuw problemen met Rosseel, Tunne werkt nu samen met Luceem (?)
o Ksa opnieuw problemen met Rosseel op de meterfeesten – tweede tap
 Plaats alles op mail en bezorg de klachten aan de stad /jd
Vraag: Camera’s in de fietsenstalling ?
o Nu veel fietsendiefstal
o Nu nog geen zicht op de concrete planning maar zal waarschijnlijk
meegenomen worden gezien camera’s in de omgeving

5) Student@Izegem







Op dit moment onduidelijke wetgeving. We hopen dat er snel duidelijkheid komt.
JD heeft een puzzel gemaakt in de beschikbare locaties. Een drietal locaties om
voldoende afstand te garanderen en bijgevolg ook CST te vermijden.
Ter goedkeuring op het college van 06/12
Digitaal inschrijven via website
Oproep naar sleutelfiguren!
# jeugdverenigingen studeren soms in lokalen

6) Varia:





Herbruikbare bekers
o Systeem dat werd uitgewerkt door Alexander wordt opnieuw gepost
o Verschillende systemen:
 KSA vraagt 1 bonnetje extra en geeft op einde bonnetje terug
 Chiro Vivaldi Kachtem werkt met jetons, op het einde teruggeven
o Bekers stelen – met bonnetjes gaan ze niet met meer geld naar huis dan ze
toekwamen
o Nood aan algemeen systeem?
 Vorige keer was hier geen animo voor, en dit is nu opnieuw het geval
 Afwijken is altijd mogelijk
o Op einde van evenement – nog eens toer doen van de parking want na elk
evenement; daar worden nadien door de stadsdiensten nog heel wat bekers
gevonden
o Gemiddeld 20-40 bekers verloren na een evenement
Jeugdverenigingen hebben moeite met vuilbakken op juiste moment buiten te zetten
o Contact opnemen met Dries Dehaudt – IVIO
Voetbalgoal is terug bij Chiro Emelgem






o Tip: labelen – zodat de stadsdiensten weten dat dit geen eigendom van de stad is
Goeie stoelen in het SOK
Dag van het Kind: 19 maart
o Vraag Tunne: weer kindercafé?
De jeugddienst toetst dit eerst af bij de huidige ploeg van de KGR die zaterdag samen
komt.
Nieuwe data voor 100 dagen: 18 maart – 50 dagen
Alle scholen doen hanteren dezelfde datum

Volgende algemene vergadering jeugdraad op zondag 13 februari 2022.

