Kandidatuur lidmaatschap en
engagementsverklaring

Gemeentelijke jeugdraad Boechout en Vremde
2018-2019
Voornaam:

Naam:

Adres:
Postnummer:

Woonplaats:

Geboortedatum:

E-mail:

GSM-nummer:
Ik stel mijzelf kandidaat om als lid in de GJR te worden opgenomen. Ik bevestig op
mijn erewoord dat ik minimum 17 en maximum 35 jaar ben en geen politiek mandaat
uitoefen. Ik ben bereid mij te engageren voor de werking en de doelstellingen (zie
achterkant) van de GJR.
Ik stel mij kandidaat als:
O
afgevaardigde van _______________________________________ zijnde een:
- vereniging, actiegroep, organisatie of instelling die een actieve jeugdwerking
heeft binnen het grondgebied van de gemeente (2 afgevaardigden)
- een onderwijsinstelling gevestigd in de gemeente (1 afgevaardigde)
- een instelling die met haar dienstverlening kinderen en jongeren van de
gemeente bereikt (1 afgevaardigde)
O

onafhankelijke jongere en bevestig op mijn erewoord dat ik in Boechout of
Vremde woon en geen lid ben van een vereniging die reeds is
vertegenwoordigd in de gemeentelijke jeugdraad. Mijn specifieke motivatie
voeg ik bij dit formulier.

Ik wil mij kandidaat stellen voor een
O
plaats in de jeugdraad

O

bestuursfunctie in de jeugdraad.

Ik stel mij kandidaat als
O
effectief lid van de jeugdraad
O
plaatsvervangend lid
O
waarnemend lid (zonder bovenvernoemde voorwaarden)
Handtekening en datum

______________________
indienen bij het secretariaat van de GJR, jeugddienst Boechout, jef vanhoofplein 20, Boechout

Doelstellingen van de GJR
volgens artikel 3 van de statuten
-

-

op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uit te brengen over alle
aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente. Deze adviesmogelijkheid
slaat zowel op jeugdwerkaangelegenheden als op alle welzijnsaspecten van kinderen en
jongeren in de gemeente
initiatieven te nemen om de samenwerking om de samenwerking en het overleg tussen
het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen
bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid
bevorderen, alsook de inspraak stimuleren. De jeugdraad kan hiervoor onder meer een
open congres organiseren

Rechten en plichten
van elk stemgerechtigd lid

volgens artikel 7 van het huishoudelijk reglement
plichten van het stemgerechtigd lid:
-

-

onderschrijven van de doelstellingen (zie art. 3 van de statuten) van de gemeentelijke
jeugdraad en de verbintenis om actief mee te werken aan de realisering ervan;
verbintenis om de jeugdraden bij te wonen tenzij er belet is door overmacht of een andere
belangrijke reden, in welke gevallen men zich telkens uitdrukkelijk zal verontschuldigen bij
het dagelijks bestuur of bij de gemeentelijke ambtenaar bevoegd voor jeugdzaken;
verbintenis om zich te informeren over het jeugdbeleid door lectuur, door bijscholing en
vorming, door contacten met jongeren en andere betrokkenen bij het jeugdbeleid;
zich engageren voor de werkzaamheden van de gemeentelijke jeugdraad door ofwel een
bestuursfunctie op te nemen ofwel actief te participeren in minstens 1 werkgroep;
verbintenis en instelling om de achterban grondig te informeren over de werkzaamheden
van de gemeentelijke jeugdraad en ook geregeld overleg te plegen in functie van het
opsporen van de eigen behoeften, ideeën en verwachtingen inzake jeugdbeleid.

rechten van het stemgerechtigd lid:
-

spreekrecht op alle vergaderingen van de GJR;
stemrecht op de jeugdraden;
inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt
van de GJR;
gebruik te maken van het budget van de GJR voor het volgen van studiedagen en
vormingscursussen in functie van het verbeteren van de werking van de GJR, en volgens
de nadere voorschriften bepaald in een intern reglement;

indienen bij het secretariaat van de GJR, jeugddienst Boechout, jef vanhoofplein 20, Boechout

