Voorbereiding jeugdraad 25 november 2019

Aanwezigen:
Jeugdhuis de kaller: Natasja Vanmol
KSA: Wout Mertens, Neel Smits, Femke Siborgs
Wir-war: Jarne Bijnens, Valerie Leekens
Joke: Birgitte Crijns, Ine Monten
Voorzitter: Cédric Nijst
Dries Bosmans
Yannick Eurlings
Verontschuldig: Dirk Smits

Agenda:
Subsidiedossiers
Evaluatie Dag van de Jeugdraad
18-jarigen dag
Comedynight
Blokbar
Terugkoppeling projectgroep-fuifbeleid
Provinciale fuifbussen

1. Subsidiedossiers
Het invuldossier wordt doorgestuurd door de jeugddienst. De jeugdverenigingen dienen dit
voor 1 februari 2020 aan de jeugddienst te bezorgen. De gemeente betaald de
werkingssubsidies voor 1 april 2020 uit. Voor vragen kunnen ze de medewerker op de
jeugddienst contacteren: jeugddienst@zutendaal.be

Verwijzing naar het “subsidiereglement voor het jeugdwerk in Zutendaal”
Artikel 13
De aanvragen voor subsidies te verkrijgen zullen via speciaal daarvoor ontworpen formulieren
(downloaden gemeentelijke website) jaarlijks ingediend worden bij de jeugddienst. De jeugddienst
heeft het recht om een vereenvoudigde boekhouding van de vereniging in te kijken.
Artikel 14
Het aanvraagformulier - betrekking hebbend op het voorgaande jaar (1 januari -31 december) - dient
voor1 februari van het lopende jaar ingediend zijn bij de gemeentelijke jeugddienst, Oosterzonneplein
1, Zutendaal of verzonden naar jeugddienst@zutendaal.be.
Artikel 16
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de subsidies toe te kennen aan de
hand van de voorgelegde bewijsstukken.
De subsidie is afhankelijk van de inschrijving van het krediet in het jaarlijks gemeentebudget.
De uitbetaling van de subsidies zal zo snel mogelijk gebeuren en uiterlijk tegen 1 april van het lopende
jaar.

2. Evaluatie Dag van de jeugdraad:
Dag van de jeugdraad
10 november
Programma:
18.30-20 uur: Barbizza
20-21 uur: Stand-up comedy
21 uur-22.30 uur: Quiz
23.30 uur: Afterparty
Barbizza
Lekker en voldoende eten voor een goede prijs. 7€ p/p
Stand-up comedy
De komiek viel dit jaar tegen.
Quiz
Leuke quiz. Volgende jaar nog eens een casinoavond organiseren.
Algemeen:
Dit jaar namen 40 vrijwilligers deel aan de activiteit, vorige jaren waren er dit +/-60.
Oorzaak: Er waren een aantal studenten met examen. Het was ook voetbal van KRC Genk,…
Ondanks de mindere opkomst blijft de Dag van de jeugdraad op 10 november staan, omdat
de dag erna iedereen vrij heeft.

3. 18-jarigen dag
Komende vrijdag 29 november 2019 organiseren we onze jaarlijkse 18-jarigen dag.
Er zijn ondertussen 21 inschrijvingen.
Programma:
18 uur vertrek jeugdhuis de kaller
18.30 uur Steengrillen & bowlen in Diepenbeek
21.00 uur Winterland Hasselt
24.00 uur terug in Zutendaal

4. Comedynight
Zaterdag 30 november
Thomas Smith
Jeugdhuis de Kaller
20 uur comedy
Kaarten: €5
De Comedynight is in januari 2019 vastgelegd. Ondertussen zijn er nog een aantal andere
evenementen die dag. Rock Zutendaal, Stilte wandeling Lieteberg, Derby KRC Genk - SintTruiden. Ondertussen zijn er 15 inkomkaarten verkocht. De jeugdraad maakt nog extra
reclame bij eigen vereniging.

5. Blokbar
Van dinsdag 17 december tot donderdag 23 januari 2019 kan je gratis terecht in het Huis van
het kind (Blookbergstraat 3). Naast wifi en elektriciteit voorzien we plaats voor maximum 25
studenten.
De blokbar is open van 9 tot 21 uur.
Uitgezonderd volgende data:
Ma 24 dec 8.30-14 uur
Di 25 dec gesloten
Ma 31 dec 8.30-14 uur
Di 1 jan gesloten
Gezocht studentenverantwoordelijke:
Wil jij als student mee de blokbar in goede banen leiden?
Neem dan zeker contact op met de jeugddienst voor verdere info en afspraken.

Meer info? dienst jeugd, 089 62 94 56 , jeugddienst@zutendaal.be
Kandidaten vanuit de jeugdraad: Alessia, Wout, Neel, Cédric, Giel

6. Terugkoppeling projectgroep-fuifbeleid
Er werd toegelicht wat deze projectgroep tijdens de eerste samenkomst heeft gedaan.
Zo werd er een evenementenspel gespeeld en zijn er verschillende thema’s besproken die wij
als jeugd belangrijk vinden:
Veiligheid
- Brandveiligheid (keuringen tent, gebouwen, nooddeueren..)
- Security
- Veiligheidspakket
- Op aanvraagformulier kunnen aangeven dat het een securityfuif is
Geluidsnormen
- Wetgeving rond geluidsnormen
- Oordopjes verplichten (gratis af te halen dienst vrije tijd)
Vergunningen
- Nachtvergunning 3 uur
- Drankvergunning
- Aanvraag geluidsnormen
Alcoholwetgeving
-

-16 geen drank, -18 geen sterke drank
Verplichting werken met bandjessysteem (gratis af te halen dienst vrije tijd)
Gratis preventie materiaal af te halen bij dienst vrije tijd

Herbruikbare bekers
- Bekijken met de gemeente wat mogelijk is
Roken en drugs
- Wetgeving niet-roken
Cédric Nijst en Natasja Vanmol geven aan dat zij graag bij het volgend overleg zitten.
Ook de incidenten van de KSA-fuif Fusion werden besproken. Zij waren met alle vergunningen
in orde, ze hadden security voorzien, de politie was op de hoogte en waren ook snel ter
plaatsen. De ontruiming van de zaal, na de pepperspraybom, verliep vlot. De KSA heeft er
voor gezorgd dat alles rustig is verlopen. Zij hebben als organisatie goed gehandeld.

Misschien is het nog een idee om naar de ouders van de oudste leden te communiceren van
het voorval.

7. Provinciale fuifbussen
Op woensdagavond, 20 november 2019, keurde de provincieraad het vernieuwde
fuifbusreglement goed. Het nieuwe reglement gaat in vanaf 1 januari 2020.
Hieronder vind je de belangrijkste verschillen met het vroegere reglement:
1. Er geldt geen minimum bezoekersaantal op de fuif. Ook kleinere fuiven komen dus in
aanmerking voor de subsidie.
2. Voor eenzelfde fuif kan een vereniging voor maximum 3 fuifbussen een subsidie
aanvragen (voorheen: kosteloos 1 fuifbus).
2.1 De provincie komt financieel tussen voor een bedrag van maximaal 50 % van de
kosten voor het inleggen van een fuifbus, met een maximum van 400,00 euro per
fuifbus.
2.2 De overige 50 % is dus voor de fuiforganisator.
2.2.1

2.2.2

In tegenstelling tot het vorige reglement, is de fuiforganisator volgens het nieuwe
reglement niet belemmerd om een bijdrage te vragen voor de fuifbus.
Eventueel kan de gemeente hier in tussenkomen.

3. De fuiforganisator kan zelf de busmaatschappij kiezen: hij stelt de busmaatschappij
zelf aan én spreekt de routes af met de busmaatschappij. De fuiforganisator beslist
daarbij zelf hoe lang of hoe kort de fuifbus rijdt en hoeveel fuifbussen hij wenst in te
leggen. Dit moet vanzelfsprekend wel wettelijk verlopen (vb. verplichte rij- en
rusttijden respecteren).
3.1 De fuifbusroute heeft geen minimumaantal haltes meer.
3.2 De rit heeft geen maximumduur meer.
4. De subsidieaanvraag kan tot maximum twee maanden na de fuif ingediend worden.
Voor de jeugdverenigingen in Zutendaal is dit reglement interessanter omdat nu ook kleinere
fuiven aanspraak kunnen maken op een subsidie voor een bus in te leggen.

Varia:
Kindergemeenteraad
Project kindergemeenteraad wordt toegelicht.
Er werden 21 en 22 november 17 kandidaten verkozen om te zetelen in de
kindergemeenteraad. De eerste zitting zal woensdag 4 december plaatsvinden in het
gemeentehuis. De jeugdraad wordt uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.
CAD
In samenwerking met CAD Limburg werken we aan een project integraal alcoholbeleid vanuit
de dienst jeugd en de dienst welzijn.
Concreet betekent dit dat er vanuit CAD een proces op maat bestaat met participatie van
sleutelfiguren. CAD start met een onderzoek aan de hand van interviews (10-tal), waarbij zij
zicht krijgen op noden en problemen (met minstens 1 focusgroep), binnen een 8-tal
settingen; onderwijs, werk, vrije tijd (sport, jeugdwerk, uitgaan,...), gezondheid & welzijn,
politie,...
Deze interviews zijn achter de rug en de resultaten ervan werden besproken in de focusgroep
en teruggekoppeld naar het schepencollege. Er werd beslist om te werken op een aantal
sporen. Deze moeten verder uitgewerkt worden binnen een ruimere groep.
Er wordt dan een ronde tafel georganiseerd waarop de preventiewerker van CAD de
resultaten zal voorleggen. Hier kan dan concreet worden afgesproken welke acties er
ondernomen zullen worden. De medewerkers van de dienst jeugd en welzijn zullen deel
uitmaken van de ronde tafel.
Het project wordt opgevolgd door de jeugdraad maar er zijn geen kandidaten om
rechtstreeks mee te werken aan dit project.
Projectsubsidie Santa run
Les Guimauves vraagt voor de Santa run een jongerencultuursubsidie van €1000 aan.
Volgens het subsidiereglement “Projectsubsidie – jongerencultuursubsidie” maken zij
aanspraak op deze subsidie. Zij zetten in op liveoptredens en verschillende animaties.
De jeugdraad keurt deze aanvraag unaniem goed.

