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1.

Goedkeuring verslag commissie Jeugd, Sport en preventie van 14 mei 2019.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Jaarlijkse toelichting AGB SAM (toelichting door Katrien Vandessel, beheerder
AGB SAM).
-

Presentatie wordt gegeven (zie bijlage)
Vragen op de presentatie:
o Verhuizen Kangoeroes naar de nieuwe sporthal eenmaal deze gerealiseerd is?
 Dit hoort zeker bij de mogelijkheden. Indien Kangoeroes op Europees
niveau gaan spelen, voldoet sporthal Winketkaai zeker niet meer.
 Het zou ook beter zijn voor de buurt dat de matchen van eerste ploeg
verhuizen naar een plaats waar meer parking is zodat de buurt niet
langer extra belast wordt.
o Wat is stand van zaken rond verwerving gronden Uilmolenweg?
 Aan ontwerper gevraagd om ontwerp zo op te bouwen, dat we op relatief
korte termijn fase 1 kunnen ontwikkelen. Prioritair is de rugby een
nieuwe thuislocatie geven.
 Andere gronden zullen indien deze niet gekocht kunnen worden, via een
onteigeningsprocedure verworven worden.
o Zwembad
 Wat is de stand van zaken?
 Er wordt gewerkt aan een communicatieplan zodat dit in werking
kan treden van zodra er akkoorden zijn. Bestuursploeg heeft
aangegeven de buurt, de Mechelaars en het personeel op een
goede manier te informeren over wat het project zal inhouden, en
hoe het er zal uitzien. Er wordt gewerkt naar eind 2019. Indien
akkoorden er niet zijn, zal in 2020 bekeken moeten worden op
welke manier er verder gewerkt wordt aan dit project.
 Wat is de toestand van zwembad Geerdegemvaart?




3.

Volgens stabiliteitsstudie is einddatum zwembad 2024. De
toestand wordt echter continu gemonitord zodat er geen onveilige
situaties ontstaan.
Er is in 2019 geïnvesteerd in een nieuwe condensatieketel omdat
de oorspronkelijke ketels (meer dan 20 jaar oud) regelmatig
uitvielen. Deze nieuwe ketel kan 90% van de behoefte dekken,
waardoor we een risico uitsluiten dat het zwembad zou moeten
sluiten door geen warm water.

Jaarlijkse toelichting J@M EVA vzw (toelichting door Younes El Yousfi,
coördinator J@M vzw en Kathleen De Vroe, zakelijk coördinator J@M vzw).



Presentatie van de jaarrekening 2018 door Kathleen De Vroe
Jaarrekening 2018 : De Zakelijk Coördinator geeft een korte toelichting aan de hand
van de financiële staat in bijlage. Er werd iets te veel uitgegeven naargelang er is
binnen gekomen, vandaar een negatief saldo van om en bij de 7000€, dit was te wijten
aan onvoorziene omstandigheden (uitdiensttreding) waardoor we de reserves hebben
moeten aanspreken.
 Naar einde 2019 wordt gestreefd het verschil weg te werken.


Schommeling op de rekening Voorziening Vakantiegeld; voorgaande jaren werd
voldoende voorziening aangelegd, waardoor dit jaar significant lager bedrag
werd voorzien.



Er wordt ook gerefereerd naar het overzicht vanuit een excel-document. Dit
document wordt bij J@M als werkinstrument gebruikt om de jaarrekening naast
de begroting en de begrotingswijziging te leggen.



Het document wordt als bijlage toegevoegd, vermits onvoldoende leesbaar bij projectie
op het groot scherm




Voorstelling van de inhoudelijke werking van J@M door Younes El Yousfi
Volgende punten werden voorgesteld: projecten, overzicht en stand van zaken
infrastructuur, gevolgd door een vragenronde. De presentatie wordt als bijlage bij het
verslag toegevoegd.
Vragen over de punten van de presentatie
o Studenten lerarenopleiding Thomas More (opleiding lagen en secundair)
Vraag om de samenwerking in te bedden in het curriculum van de opleiding. Is
zeker een optie voor J@M. Wordt verder besproken met Thomas More en
opgevolgd. Zo kan eventueel het aantal studenten opgetrokken worden en kan
de ondersteuning vergroot worden voor kinderen met leermoeilijkheden.
o Infrastructuur: verduidelijking over het gedeeld gebruik van de nieuwbouw in de
toekomst door Chiro Libertus en J@M. Niet enkel het gebouw zal gedeeld
worden, er volgt ook een samenwerking tussen de begeleiders van J@M en Chiro
Libertus.
o Het hoog aantal stagiairs in 2018
Verduidelijking. In het schooljaar 2018-2019 liepen heel wat studenten van
verschillende opleidingen (bachelor/master) stage bij J@M. We hebben een deel
van de aanvragen moeten weigeren en voorzien om in het academiejaar 20192020 het aantal studenten lichtjes te verminderen om de begeleiding en
ondersteuning haalbaar te houden.



Verslaggever:
Katrien Vandessel (AGB SAM), Younes El Yousfi/Kathleen
De Vroe (J@M vzw-evap)

