
JEUGDRAAD KUURNE

ALGEMENE VERGADERING 24/10/2020



Mogelijks Nieuwe leden DB

Sari Decorte Marjolijn Desmet

PS. We zijn super blij met deze nieuwe leden!!!!!!

Margaux D'huyvetter



Leden die graag zouden blijven ☺

Ayline Herreman Eef Derez

PS. We zijn ook super blij met de huidige leden!!!!!!

Valentine Goethals



Leden die graag zouden blijven ☺

Sammy Stragier Sam Depypere

PS. Zelfde als de vorige slide ☺ - super blij met deze leden

Pieter Defoor



Niet te vergeten ☺

Evi Duyvejonck

Jullie kunnen Evi er niet uitstemmen en Evi heeft ook geen stemrecht ☺ !!!!!!



Anonieme stemming via Poll

Zie link in de whatsapp groep of als je goed kan overtypen:

Poll afgesloten

- Ook Simon Lambrecht wil nog lid worden van het DB.

Resultaten : DB goedgekeurd



Indien akkoord ☺

Sammy Stragier
Financieel

Sam Depypere
Ondervoorzitter

De rest van de leden en hun functie, kunnen jullie terugvinden op onze website: 
http://www.jeugdraadkuurne.be/

Pieter Defoor
Voorzitter

Valentine Goethals
Secretaris

http://www.jeugdraadkuurne.be/


Nieuwjaarsreceptie

05/02/2021



Aanpassingen Subsidiereglement
- Gaat over aanpassingen van subsidies betreffende projecten/evenementen en 
buurtfeesten. 

Aanpassingen ivm de timing: ok

Aanpassing dat DB’s van adviesraden geen advies meer moeten geven: ok

Return gemeente: De aanwezigen begrijpen dat de gemeente in vele gevallen één van 
of de enige hoofdsponsor is. Dan mag er hiervoor een promotionele return gevraagd 
worden. Alleen wordt dit zeer moeilijk bij gratis evenementen. Zij kunnen veel 
moeilijker gratis tickets voorzien (want het is per definitie gratis) en de meeste hebben 
ook geen vip-pakketten. De aanwezigen willen dat dit voor gratis evenementen wordt 
herbekeken of anders wordt uitgewerkt. Het kan niet de bedoeling zijn dat gratis 
evenementen drankkaarten moeten geven en hierdoor dan een deel van hun inkomsten 
missen. 



Evaluatie Afspraken Jeugdcentrum
- Regels niet nageleefd door enkele individuen tijdens 

de voorbije dagen

- Nieuwe maatregelingen tot 19/11/2020
◦ Vanaf 23u moeten de gemeentelijke gebouwen leeg zijn (Vanaf 26/10)

◦ Fysieke afstand, mondmasker, standaard regels bewaken en naleven

◦ Activiteiten met kinderen onder de 12 jaar mag binnen, maar liever niet

◦ Activiteiten met kinderen boven de 12 jaar moeten buiten spelen

◦ Oudste leden/groepen: zelfde regel, oudste leden moeten naar huis na de werking

◦ Goed verduidelijken aan de leden, want samen komen op een andere plaats maar toch in 
uniform -> komt niet 

◦ Intens fysiek contact vermijden, pas op met welke spelletjes jullie spelen



Evaluatie Afspraken Jeugdcentrum
Leiding

◦ Afspreken om een werking/activiteit voor te bereiden kan in een lokaal met max 4 personen
◦ Dag en hoeveelheid van leiding van vergaderen doorgeven aan de hoofdleiding 

◦ Dit met reden om grote hoeveelheden kunnen beperken.

◦ Ook standaard dag doorgeven wanneer je normaal vergaderd

◦ Vergaderen mag!
◦ Geen grenzen opzoeken

◦ Vergadering max 40 p

◦ Grote ruimtes

◦ Onderling afspreken tussen de jeugdverenigingen

◦ Alle andere gewone regels

◦ Digitaal vergaderen wordt aangeraden

◦ Fun gedeelte is niet toegestaan

◦ Alcohol is verboden na 20u! (nog even na te gaan via Schepen van Jeugd en Burgemeester)



Gebruik andere locaties
- Activiteiten kunnen doorgaan op andere plaatsen (Vlaspark, Heuveltjes, 
Groene long, ...) om zo contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden 
(wegens te veel op JC Sint Michiel) – Zorg wel dat je zorg draagt voor de natuur

◦ Eventueel ook sleutel vragen van het slot om sanitaire voorzieningen te 
hebben tijdens de activiteiten

- Pas op voor natuurgebieden

- Evi en Francis gaan enkele plaatsen na en bezorgen de mogelijkheden aan de 
verenigingen.



Cijfers Corona
Corona is aanwezig bij:

- scholen

- Ouders

Eventueel dit ook communiceren aan de leiding om de ernst van Corona te benadrukken in 

Kuurne zit ook in alarmfase 3

Zie ook onderstaande link:

https://www.kuurne.be/coronacijfers

https://www.kuurne.be/coronacijfers


Evaluatie Activiteiten
Activiteiten zoals DIA
◦ Geen verkoop van drank

◦ Geen verkoop van eten



Evaluatie Ezelweekend
- Algemeen erg positief vanuit de verengingen

- Ook positieve feedback vanuit externen ten opzicht van de organisatie van het ezels weekend 
en de verenigingen

- Aanwezigheidsysteem zou eerder in het beheer moeten komen van de verenigingen, zodat 
annulaties en extra reservaties kunnen doorgevoerd/aangevraagd worden.

- Toegankelijkheid van het domein aan Sint Michiel voor leveren van materiaal is niet subliem

- Eventuele last minute kosten of extra kosten wegens corona, kunnen doorgegeven worden aan 
Evi tegen ten laatste 06/11/2020. Hierbij zal er vanuit Kuurne gekeken worden hoe de 
verenigingen een eventuele compensatie kunnen krijgen voor de ingegeven en bestede kosten.

- Dikke merci ten opzichte van de gemeente Kuurne om het Ezelsweekend mogelijk te maken!

- Samenwerking met ComEmotion is goed verlopen



Sintwerking
Kinderen verlangen achter de Sint en men kijkt een beetje naar de scholen en jeugdverenigingen 
om deze wens te vervullen.

- Werking 

- De Sint die aankomt in Kuurne zal anders aangepakt worden door Covid19
◦ De sint gaat in een stoet door Kuurne

◦ Geen contact met kinderen



JC Sint Michiel

- Er zullen camera’s gehangen worden aan de fietsenstalling om gestolen fietsen te vermijden.

- Zorgen dat de lokalen gesloten worden door alle partijen.



Dag van de Jeugdbeweging

- Idee om een alternatieve dag te organiseren om de ‘verloren’ dag van van de jeugdbeweging te 
te compenseren.



Studeren in Kuurne

Evi zal samen met Stijn de beschikbaarheid bekijken van de gemeentelijke zalen:

- Hoeve en Kubox

- Mogelijkheden zullen doorgegeven worden

Studeren in Lokaal 21?

- Wat moeilijk wegens enigste lokaal waarbij jeugdbewegingen kunnen vergaderen

- Algemene conclusie : studeren in lokaal 21 zal niet mogelijk zijn



Kindergemeenteraad

Robbe en Jonathan kijken voor een alternatieve werking op te zetten en dit uit te werken.



Varia?


