VERSLAG

18 maart 2008
20u00

JEUGDRAAD MAASEIK

Jeugdcentrum Fuego

Aanwezig: Tom Vranken (Chiro jongens Opoeteren), Bregt Vastmans (Chiro
Neeroeteren), Tom Vranken (Chiro Neeroeteren), Frank Petroci
(Speelpleinwerking Neeroeteren), Saartje Vanvlijmen (Speelpleinwerking
Neeroeteren), Koen Pijls (Scouts), Ellen Verstappen (Jongerenkerk Maaseik),
Gilles Voorjans (vzw Fuego), Leen Vanderwaren (Vormselcatechese Maaseik),
Maarten Lemmens (JH De Kick), Ludo Keymis (diensthoofd jeugd).

1.

Formuleren van adviezen

Kadervorming
Langie Joke, Dirckx Judith, Vanstipelen Nele, Telen Sara en Hellings Nico
deden een aanvraag tot het bekomen van een toelage voor het volgen van
kadervorming. Zij brachten echter enkel een attest van deelname binnen bij
de jeugddienst en geen aanvraagformulier. Om deze reden beslist de
Jeugdraad om haar advies uit te stellen tot een volgende vergadering.
Projecttoelagen
De dienst welzijn van de Stad Maaseik doet een aanvraag tot het bekomen van
een projecttoelage voor het project “Fruitsapfuif/ Megafuif”.
Dit project is een afsluiting van een jaarwerking binnen de verschillende
lagere scholen in Maaseik. Gedurende het jaar worden verschillende
activiteiten georganiseerd betreffende gezonde voeding, drugs- en
alcoholpreventie. De Fruitsapfuif is dé slotactiviteit die kadert binnen
het project en die duidelijk maakt dat er ook gefuifd kan worden zonder
alcohol, vandaar de naam “Fruitsapfuif”.
De meningen betreffende deze aanvraag zijn verdeeld:
Het betreft een fuif voor alle zesdeklassers van Maaseik, waarom wordt
hiervoor gebruik gemaakt van een gehuurde licht- en geluidsinstallatie? Het
uitleenmateriaal van de Stad Maaseik kan hiervoor perfect gebruikt worden.
De voorwaarde voor een projecttoelage is dat iedereen toegang moet hebben.
Deze activiteit is enkel gericht op het zesde leerjaar. De pot voor de
verdeling van projecttoelagen is maar beperkt en zou beter geïnvesteerd
worden in projecten die volledig ten gunste van het jeugdwerk staan.
Ironisch dat juist een stadsdienst van deze middelen gebruik wenst te
maken. Niettegenstaande is het een goed project waarbij veel kinderen
betrokken worden. Preventie en informatie zijn belangrijk, als Jeugdraad
kunnen we dergelijke initiatieven enkel steunen.
Bij stemming wordt de projectaanvraag van de dienst welzijn goedgekeurd met
7 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

2.

Adviezen betreffende de statuten, huishoudelijk reglement en
afsprakennota
Om bovenstaande documenten te kunnen goedkeuren moet 2/3 van de leden van
de jeugdraad aanwezig zijn. Dit was niet het geval, bijgevolg wordt de
goedkeuring van deze documenten verschoven naar de volgende vergadering.

3.

Varia

-

Overleg plannen met Chris De Coninck van het CC Neeroeteren. Is het
mogelijk dat jeugdvereniging aan de helft van de prijs gebruik kunnen
maken van de materialen in de stedelijke uitleendienst?

-

Lut Erlingen en Jean Fincken regelen de verhuurcontracten van de
technische dienst. Het gaat dan om podia, nadarhekken, enz.
Is het eventueel mogelijk dat verenigingen van Maaseik die hun
aanvraag 3 maanden vooraf doen, voorrang krijgen op andere aanvragen
van organisaties buiten Maaseik?

-

Het college van Burgemeester en Schepenen heeft nog geen beslissing
genomen betreffende het dossier van JH De Kick. De Burgemeester zal
uitgenodigd worden tijdens de volgende vergadering van de Jeugdraad

-

Tot op heden werd in de verslagen de term “Chiro Opoeteren” gebruikt.
In de toekomst zal er een onderscheidt gemaakt worden tussen de Chiro
jongens Opoeteren en de Chiro meisjes Opoeteren.

4.

Samenstelling Jeugdraad

Sinds de stopzetting van de vzw Jeugdraad Maaseik functioneert de Jeugdraad
als een stedelijke adviesraad. In januari 2007 werden de functies van
voorzitter en penningmeester verdeeld. Edwin Brouns werd hierbij verkozen
als voorzitter en Maarten Lemmens als penningmeester.
Niets dwingt de Jeugdraad om deze functies opnieuw in te vullen bij de
hersamenstelling van de Jeugdraad, zoals ook vermeld in het huishoudelijk
reglement. Niettegenstaande zijn deze functies niet helemaal uit de lucht
gegrepen en kunnen ze een meerwaarde bieden aan het functioneren van de
Jeugdraad.
Tijdens de vergadering van 18 maart 2008 stelde Koen Pijls, afgevaardigde
van de Scouts Maaseik, zichzelf kandidaat om de functie als voorzitter van
de Jeugdraad Maaseik op zich te nemen.

De volgende vergadering van de Jeugdraad Maaseik vindt plaats op
dinsdag 15 april 2008 om 20.00 uur in Jeugdhuis De Kick.

