VERSLAG 1 DECEMBER 2019 – KSA
VLAAMS EN VROOM
Aanwezigheden Jeugdraad 20/10/2019
Fien Claeys, Senne Dewitte, Pauline Geldhof, Jarne Schelpe, Alexander Soenens,
Lauren Vandepitte, Hanne Vanneste
Dagelijks bestuur
Verontschuldigd: Lore Decru, Brent Galle, Nico Carpentier, Bo Vanbesien, Dries
Desmet
▪ KSA Meisjes Izegem (Tielien, Marlies, Astrid & Marijsse)
▪ Chiro Bosmolens (Hanne)
▪ Padvinders Sint-Joris (Andreas & Jarne)
▪ KSA Vlaams & Vroom (Senne, Michiel, Emile, Wout & Jelle)
▪ Studentenclub de pekkers (Mattijs)
▪ FOS (Warre, Anouk, Lara & Axelle)
▪ Chiromeisjes Vivaldi (Yentel & Nette)
Jeugdverenigingen
▪ Chiro Sint-Jan Kachtem (Nic, Sander & Edward)
▪ Jeugdbrandweer (Francis)
▪ Scouts en gidsen Sint-Joris (Fien & Laura)
▪ Chiromeisjes Emelgem (Febe, Dagmar, Silke & Lauren)
▪ Chirojongens Emelgem (Stan & Aäron)
▪ Jeugdhuis De Tunne (Alexander)
▪ Gewest Baeckelandt (Jarne)
Kenny van de Jeugddienst
Stad Izegem
Nele Descheemaeker (dienst VES)
Verontschuldigd: Lothar Feys (Schepen van jeugd)
Algemeen Jeugdraad
2-3 keer/semester jeugdraad in het lokaal van een jeugdvereniging. Het dagelijks
bestuur kijkt voor drank, ontbijt en/of snacks.
▪ Nieuwjaarsreceptie: Uitnodiging volgt!

Planning 20192020

Communicatie

Instagram

▪ 16 februari: Scouts en gidsen Sint-Joris (Zuidkaai 5)
▪ 19 april: KSA Meisjes Izegem (Mentenhoekstraat 133)
Vergaderpuntjes mogen doorgestuurd worden naar Dries Desmet (DB) of gepost
worden in de facebookgroep.
Facebookpagina van de jeugdraad heeft een behoorlijk groot bereik. Hier willen we
dan ook graag gebruik van maken door reclame te maken voor evenementen van de
verschillende jeugdverenigingen.
Stuur een kort tekstje + de link naar jullie evenement door naar de pagina van de
jeugdraad of iemand van het DB en dan zorgen wij ervoor dat het tijdig gedeeld wordt.
Sinds kort hebben wij ook een Instagram pagina. Jullie kunnen ons allemaal volgen op:

X

Uitleg herbruikbare bekers (Nele Descheemaeker, dienst VES)
Vanaf 1 januari 2020 voorziet stad Izegem:
▪ Gratis uitleenbare bekers voor grote evenementen in accommodaties van stad Izegem (voor
kleinere evenementen wordt het gebruik van glazen aangeraden)
▪ Te verkrijgen via uitleendienst (gratis)
▪ Standaard aantal: 3 keer de maximumcapaciteit van de zaal
▪ Indien meer bekers gewenst kunnen deze ook uitgeleend worden
▪ Er wordt 1 type beker voorzien (festivalbeker, zowel voor frisdrank als bier)
▪ Aanvraag = via aanvraagsysteem fuifzaal (komt nog online)
Afspraken:
▪ Bekers afspoelen na gebruik
▪ Tegen 8u30 op maandag (indien evenement in het weekend) zelf naar VZW Samenspel brengen
(Ommegangstraat 19)
→ Indien de bekers niet zelf gebracht kunnen worden gaat men via de technische dienst €50
aanrekenen voor transportkosten.
▪ Bij verlies: (vermoedelijk €1)/beker betalen.
Wat bij evenementen die niet doorgaan in een accomodatie van stad Izegem?
▪ Besluit college: zelf verantwoordelijk om herbruikbare bekers te voorzien, kunnen
Opmerkingen
niet uitgeleend/gehuurd worden bij stadsdiensten
verenigingen
▪ Suggesties:
→ Aanvragen bij brouwer (bv. Vanhonsebrouck = gratis herbruikbare bekers bij
aankoop bier)

Waarborgsysteem

→ Aanvragen bij de kringloopwinkel in Ingelmunster (Ivio: +- 2100 stuks →
vroeg genoeg op voorhand aanvragen)
▪ Indien problemen bij het vinden van bekers: contacteren jeugdraad / stadsbestuur
(kunnen hier advies rond schrijven).
Opmerking KSA Meisjes Izegem (American Redcup Party):
▪ Betreuren dubbele communicatie (eerste mail: gebruik redcups in 2020 geen
probleem gezien overgangsjaar; enkele weken geleden teruggekomen op mail).
Advies Nele: belangrijk om op voorhand na te denken over:
▪ Wachtrij bij begin en vertrek zo klein mogelijk houden
▪ Geen verlies doen op bekers die verdwijnen/ kapot zijn
Algemeen systeem voor alle fuiven of elke vereniging beslist zelf?
Enkele voorstellen:
▪ 1 beker = prijs voor 1 consumptie (bier). Bij de eerste consumptie betaalt men
dubbel. Op die manier zit de waarborg in de prijs en houdt iedereen zijn/ haar beker
bij.
→ Kritiek: drankprijzen voor elke fuif gelijk?
→ Moeilijk afronden
▪ Bij aanvang fuif: iedereen krijgt beker, bij kwijtspelen: waarborg betalen voor een
nieuwe
→ Kritiek: mensen niet eerlijk
▪ In de aankoopprijs van het toegangsticket waarborg voorzien (bv. €5 inkom + €2
waarborg). Op die manier wordt een wachtrij bij de start vermeden. Bij het
teruggeven van de beker wordt deze €2 terug gegeven.
→ Kritiek: ticket kopen wordt duurder, veel €2 stukken, eventueel toch lange
wachtrij bij inruilen beker
Denken jullie nog eens mee of jullie:
1. Een algemeen systeem willen?
2. Welk systeem (ideeën kunnen aan elkaar voorgesteld worden op een volgende
jeugdraad)

Fuifzaal
Inspraak mogelijk in de keuze voor een brouwer voor de nieuwe fuifzaal? → 17/12
Iedereen welkom op het inspraakmoment voor de jeugd over de nieuwe evenementenhal. Out-of-the-boxideeën en goede voorbeelden zijn meer dan welkom. Dinsdag 17 december om 19u30 in het JOC.
Subsidie verdeling
Verdeling subsidies: zie extra bijlage.
Afspraken:
▪ Vanaf volgend jaar worden kadervormingen voor het jaar 2017 niet meer aanvaard
▪ Indien afbeelding als bijlage: kwaliteit hoog genoeg (leesbaarheid)
Studentenclub ‘De Pekkers’: aantal voorwaarden
▪ Band met Izegem aangeven
▪ Open activiteit organiseren
▪ Aantonen waar subsidiegeld naartoe gaat

Er wordt nagedacht over een nieuw systeem voor de verdeling van onze subsidiepot. → Mensen die
interesse hebben om hier mee over na te denken mogen zich altijd aanmelden bij de jeugdraad of
jeugddienst!
Andere vraag: indexering subsidiepot?
▪ Stad kan hier niet aan tegemoet komen, ter compensatie werd ons creditbedrag opgetrokken van
300 naar 450 waardoor we meer gebruik kunnen maken van de infrastructuur van het stad.

