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VERGADERING 20/10 

Datum: 20/10/2019 
Tijd: 10-12u 
Gespreksleider: Thomas Acke 

Aanwezig 
Camille Vanpeteghem, Anso Vandamme, Louis Quartier, Manon Vanhee, Nicky Mwiza, 
Trees Pille en Simon Bulcaen 

Doel: 
Het bedoeling van deze vergadering is om een duurzame jeugdraad op te starten. Er 
wordt besproken hoe we de taken gaan verdelen, zodat de tijdsinvestering goed verdeelt 
word. 

Terugkoppeling AV 
Positief: 

- Goed dat er veel volk aanwezig was 
- De inhoud was goed! 
- Er kwam veel vanuit het stad zelf, wat als positief ervaren werd 

Negatief: 

- De aanwezigen waren quasi allemaal van Lauwe of Rekkem. Hoe kunnen we 
iedereen bereiken ook van Menen? 

Taak van de jeugdraad 
We zijn het er over eens dat de taken van de jeugdraad op papier moeten gezet worden, 
zodat iedereen weet wat we doen en wat niet. Op zich blijft de adviesfunctie gelden, 
waarbij we advies geven aan de burgemeester en het schepencollege. Dit kan op vraag 
van hen, maar wanneer wij een idee hebben kunnen wij ook een advies geven.  
Daarbij aansluitend zal Louis een adviesbrief schrijven(wanneer hij tijd heeft) in verband 
met het eventueel plaatsen van een zeecontainer in de donkerstraat. Zo maken we een 
soort evenementenweide van de donkerstraat. 

Als het gaat over evenementen is het moeilijker aan te geven wat we wel of niet doen. 
Eigenlijk heeft De Klinke van alles ’uit de grond gestampt’ en is het de bedoeling dat we 
dit doorgeven aan de jeugd. Het is daarbij niet steeds makkelijk om iedereen te 
bereiken. Het plan is hierbij om een video te maken (zie volgend punt). Er werd besloten 
dat de taak van de jeugdraad bij evenementen vooral coördineren is in plaats van 
organiseren. Er wordt een eventverantwoordelijke aangeduid hiervoor (zie taakverdeling). 
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Evenementen: 

- Nacht van de jeugd 
- Blokkot 
- Nieuwjaarsreceptie 
- 100-dagen 
- Zomerbar 
- (evenement in plaats van vlottentocht in samenwerking met de jeugddienst) 
 De eventverantwoordelijke gaat hierbij een spreekbuis vormen tussen 

jeugddienst en jeugdraad om zo eventueel de bespreken wie het evenement wil 
trekken. Daarbij wordt niet de organisatie bedoeld, maar de communicatie naar 
eventueel (jeugd, scholen, jeugdbewegingen, etc.) 

Video jeugdraad 
Omdat de jeugdraad niet echt bekent is bij de jeugd van Menen zou er een filmpje 
gemaakt worden om ons voor te stellen en eventueel leden te werven. Het is de 
bedoeling dat de leden van de jeugdraad erin komen met hun eventuele taken. De taken 
van de jeugdraad worden ook uitgelegd zodat de jeugd weet voor wat ze bij ons terecht 
kunnen. Voor het filmpje zou Alexander contact opnemen met PSST, een organisatie die 
al eens samenwerkte met de cultuurraad. 

Jeugdforum 
Thomas kwam met het idee om een jeugdforum op te stellen. Dit zou een soort van AV 
zijn, maar dan op een informele manier. Hier kan de jeugd vragen stellen aan 
verschillende politiekers. Er zouden verschillende thema’s aanbod komen. De 
deelnemers kunnen daarbij genieten van een hapje en een drankje. 

Losse vrijwilligers? 
Hoe kunnen we losse vrijwilligers aantrekken? Eigenlijk is het voor de burgemeester en 
het schepencollege het belangrijkste dat ze een aanspreekpunt hebben. Op zich zijn wij 
“het bestuur” van de jeugdraad nu zijn aanspreekpunt en maakt het niet echt uit wie 
losse vrijwilligers zijn. Het zal niet zo makkelijk zijn om deze te vinden, maar we denken 
dat dit zal groeien nadat enkele jeugdbewegingen en scholen al eens meegedaan 
hebben aan een organisatie. 

Besluit hierbij op dit moment: we gaan niet meteen opzoek, we moeten eerst onze taak 
nog uitzoeken en nadenken over wie de jeugdraad is en wat we doen. Dan kunnen we 
aan de hand van een video en flyer eventueel vrijwilligers aanspreken.  
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Verdeling taken Jeugdraad 
Zoals eerder vermeld verdelen we vanaf nu de taken van de jeugdraad. Zo wordt 
niemand onnodig belast met alle taken, maar is er een mooi evenwicht. 

 

Voorzitter: Thomas Acke 

Taak: Organiseren van AV+ communicatie omtrent AV naar leden van de jeugdraad. Ook 
 eventueel spreekbuis naar burgemeester en schepencollege. 

Communicatie: Nicky Mwiza 

Taak:  Mails bekijken en beantwoorden, facebook (evenementen posten en berichten 
beantwoorden, nieuwsbrief, Instagram(eventueel). 

Financieel: Jeugddienst 

Eventverantwoordelijke: Manon Vanhee 

Taak: Spreekbuis tussen Jeugddienst en Jeugdraad, coördineren van evenementen (bv: 
afspreken met scholen voor 100-dagen), organisatie van kleine evenementen (bv: 
nieuwjaarsreceptie) 

Jeugdraadleden:  

- Stejie: als aanspreekpunt Joc ’t Kordon 
- Louis: zwevend lid (advies, evenementen) 
- Camille: advies, AV 
- Trees: event 
- Simon: Stille, soms aanwezig lid 
- Pieter-Jan bevragen 
- Steven Dedeurwaerder bevragen 

Komende evenementen 
- Blokkot: Steije en Manon spreken af met Anso voor data Blokkot. Daarna nemen 

ze contact op met de eventuele medewerkers 
- Nieuwjaarsreceptie: Manon kijkt voor uitnodiging en save the date in nieuwsbrief 

+ organisatie samen met Simon  
- 100-dagen: Manon en Anso spreken af met presidium en Leerkrachten voor 

organisatie. Trees ziet het ook zitten om mee te gaan naar de scholen 

Extra puntjes: 
1. Wat met ’t Kordon? 

Anso contacteert twee panden en gaat samen met Steije en eventueel 
geïnteresseerde leden van de jeugdraad en het Kordon kijken naar de panden 
kijken. 

Er moet samen met de jeugdraad gekeken worden naar een 
medeverantwoordelijke voor het Joc (Eerst Arthur bevragen! Daarna eventueel 
iemand zoeken) 
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2. Caravan tijdens zomer 
Eventueel ook eens de caravan in Lauwe en Rekkem zetten 

 Jeugddienst is dit van plan tijdens het jaar, hierbij kan de jeugdraad 
aansluiten, om eventueel “reclame” te maken. 

3. Er moet gekeken worden na enkele maanden met de nieuwe werking om 
een oplijsting te maken met wat de jeugdraad doet en dit eventueel in een affiche 
te steken, zodat de jeugd van Menen weet wat we doen, maar ook eventueel kan 
lezen wat zij zouden kunnen doen als “Losse vrijwilligers” 

To do’s 
• Thomas: Volgende vergadering plannen 
• Anso: bellen panden (Kordon), Afspreken met Manon en Steije voor het Blokkot 

en afspreken met Manon voor 100- dagen 
• Manon: Afspreken met Steije en Anso blokkot, afspreken met Anso 100-dagen, 

nieuwjaarsreceptie organiseren 
• Louis: advies Zeecontainer (wanneer er tijd is) 
• Steije: samen met Anso naar panden gaan, afspraak met Manon en Anso blokkot  
• Nicky: nieuwsbrief (midden november) 
• Simon: contacteren Arthur, helpen organisatie nieuwjaarsreceptie 
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