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Artiket 1: Doel

De gemeentelijke jeugdraad Assenede, afgekort GJA heeft als doel

a. Het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de gemeentelijke
overheid, over de jeugdaangelegenheden, planning en uitbouw van de jeugdinfrastructuur
in de gemeente.

b. Het nemen van initiatieven om de berangen van de georganiseerde en niet-
georganiseerde jeugd te bevorderen.

c' lnteresse voor het gemeentebeleid en inspraak stimuleren bij zoveel mogelijk kinderen
en jongeren.

d' onderzoek, documentatie en informatie ten behoeve van de jeugdraad en zijn leden.

e. uitwisselen van informatie tussen jeugdraad en andere raden

Aftikel 2: Samenstelling en structuur

De gemeentelijke jeugdraad bestaat uit een algemene vergadering, een dagelijks bestuur
en eventuele werkgroepen.
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Beëindigen mdndaat

Aan het mandaat van stemgerechtigde afgevaardigde wordt een einde gesteld:

a. Door de intrekking van hun opdracht door de organisatie, vereniging of instelling welke
zij vertegenwoordigen. Deze intrekking moet schriftelijk en gemotiveerd aan het dagelijks
bestuur worden toegezonden.

b. Door ontslag van de betrokkene zelf uit de jeugdraad of de organisatie. Dit ontslag moet
schriftelijk meegedeeld worden door de betrokkene of de organisatie aan het dagelijks
bestuur.

c. Door aanvaarden van een politiek mandaat

Beëi n d i gen I i d m a otsch a p

Aan het lidmaatschap van de gemeentelijke jeugdraad wordt een einde gesteld:

a. Door ontslag van de betrokken organisatie of de gecoópteerde zelf uit de jeugdraad. Dit
ontslag moet meegedeeld worden door de betrokken organisatie of gecoópteerde aan het
dagelijks bestuur.

b. Door drie afwezigheden in hetzelfde werkjaar.

Elke twee iaar zal de algemene vergadering de lijst van aangesloten verenigingen
actualiseren. Tijdens de samenstelling van deze lijst kunnen nieuwe verenigingen
toegevoegd worden, of kan er een einde gesteld worden aan het lidmaatschap van een
vereniging.

E n ga gem entsve r kl a ri n g vo o r we rki ng j e u gd ra a d

a. Minstens één activiteit per jaar en per leeftijdsgroep. (5-9 jarigen , 1O-12 jarigen, 12-16
jarigen, +1 6 jarigen)

b. Het houden van minstens 4 algemene vergaderingen.
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"EËËllffiFár
worden genomen met een twee/derde meerderheid der aanwezige stemgerechtigde
leden.

Rekeningen

Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begrotingen voor volgend jaar
voorgelegd een de algemene vergadering.

De kasgelden worden beheerd door de penningmeester; acht dagen voor de algemene
vergadering zien minstens twee leden van het dagelijks bestuur de kasgelden en

rekeningen na. De penningmeester brengt aan de algemene vergadering verslag uit.
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Algemeen directeur wnd.
l.o. Lien Ysebaert
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