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VERSLAG (DIGITALE) VERGADERING AV JEUGDRAAD D.D  12/05/2020 

Aanwezig: 

 
Chiro Aktivo: Steffen Moerman 
Chiro Elckerlyc: Mauri Verhaeghe 
Chiro Jattetoet: Stan Thuylie 
Chiro Kris-Kras: Gaëlle Bailleul 
KAJ Ooigem +/16: Jody Vandromme 
KAJ Ooigem 20+: Mitchell Bardijn 
Jeugdhuis Contrast: Kobe Bruggeman 
SPW ’t Ravotterke: Justine Rosseel 
Voorzitter: Bert Durieux 
Ondervoorzitter: Jonas Haerinck 
Jeugdconsulente/secretaris: Lien Moerman 

Verontschuldigd: Schepen van jeugd: Rachida Abid 
 

 
Omwille van corona maatregelen vond de vergadering digitaal (via Teams) plaats. Er werd 1 
vertegenwoordiger per vereniging afgevaardigd.  
 
1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIGE VERGADERING 

- Verslag goedgekeurd 
 
 
2. ROEFEL   

- Omwille van de huidige coronamaatregelen zal Roefel helaas niet kunnen doorgaan.  
- We zoeken nog naar een (haalbaar en toegelaten) alternatief om Roefel toch nog een beetje 

onder de aandacht te brengen.  
Bijvoorbeeld: wedstrijdje voor kinderen (opdrachtjes, filmpje van Roefel,…), zomerstarter voor 
leiding,…  

- Wegens school (inhalen stage, examens,…) is aanwezigheid op die dag moeilijk.  
 

3. EVALUATIE VOORBIJE ACTIVITEITEN  
- Nieuwjaarsreceptie (14 februari @ JH Contrast) 

o Weinig opmerkingen, was in orde 
o Het concept verveelt een beetje voor oude rotten, kan er een andere zwaai aan 

gegeven worden?  
o Datum 2021: vrijdag 12 februari  

- Infosessie brandveiligheid (10 maart @ bibox) 
o Werd zeer goed onthaald, graag op regelmatige basis (bv. tweejaarlijks) organiseren 
o Chiro Aktivo denkt na om rookmelders voor op kamp aan te komen, is er interesse in 

een samenaankoop, of eventueel mogelijkheid tot aankoop via gemeente?  
o Vraag om een rondgang per lokaal (in aanwezigheid van iemand van de leiding), 

zodat per heem aandachtspunten aan bod kunnen komen (vluchtwegen, 
blustoestellen, controle rookmelders…)    

 
 



4. ADVIES SPEELTERREINTJES 
- Gemeentebestuur lanceerde oproep om mogelijke locaties voor speelterreinen door te 

geven, ook de jeugdraad wordt hierin om advies gevraagd.  

- Vanuit de aanwezigen komen volgende mogelijke locaties: 

o Ooigem: oud speelplein aan voetbalveld, omgeving Schaapsdreef-Peter 

Benoitstraat – Vlasmeers;  

o Wielsbeke: groenzone Bloemenwijk; grasplein aan bibox (maar misschien niet 

ideaal bij de studieruimte /leeszaal) 

o Sint-Baafs-Vijve: Kraaienhof, pleintje Jasmijnenstraat, Den Aert of terras Andre 

Demedtshuis;  

- Aandachtspunten: dicht bij jeugdbeweginglokaal, school, kinderopvang,…  

- De jeugdraad wenst ook in het verdere proces betrokken te blijven  

- Aanvullende vraag door Chiro Elckerlyc: is het mogelijk om de zandbak aan de biekorf eens 

uit te kuisen? (glijbaantje wordt niet vaak gebruikt, zandbak wel) 

 
 
5. VORMINGSNAMIDDAG 10 OKTOBER 

- Er worden enkele thema’s voorgesteld om aan te bieden op de vormingsnamiddag: sociale 
media; communicatie met ouders; conflicthantering/pesten, omgaan met autisme/adhd,…  

- Hieruit werden volgende thema’s geselecteerd voor de vormingsnamiddag op 10 oktober:  
o “Meet the Parents” – over communicatie met ouders  
o Pesten in het jeugdwerk  
o Omgaan met autisme, adhd,…  

- Concrete vragen en thema’s mogen zeker doorgegeven worden, dan kunnen we deze al 
doorgeven aan de lesgevers zodat dit aan bod komt.  

- Inschrijvingen voor de vormingsnamiddag starten vanaf september.  
 
 
6. IMPACT CORONA OP WERKING  
Er werd naar het gemeentebestuur een vraag gestuurd om extra ondersteuning voor de 
jeugdverenigingen ten gevolge van het coronavirus en het wegvallen van (winstgevende) activiteiten 
en evenementen. Het is de bedoeling om dit verder uit te werken en te staven, vandaar deze 
rondvraag:  
 

- Chiro Aktivo: vervelend dat (winstgevende) evenementen en activiteiten zijn geannuleerd 
en dat je aan de reserves moet zitten, op zich geen groot probleem 

- Chiro Jattetoet: kipfestijn en fuif geannuleerd, kampgeld wordt verhoogd (los van corona) 
- Chiro Elckerlyc: 55-jarig bestaan werd geannuleerd, kampgeld wordt niet verhoogd  
- Chiro Kris-Kras: kampgeld wordt verhoogd (vermoedelijk zou die er sowieso komen) 
- KAJ 20+: werkjaar loopt door in de zomer, verdere impact valt af te wachten  
- KAJ +/-16: geen plannen om lidgeld te verhogen, maar wordt nog besproken  
- Jeugdhuis: geen vaste kosten, op zich niet meteen problemen  

 
Algemene vragen:  

- Wanneer mogen we terug in de lokalen?  
- Is het echt nodig dat we met de jeugdraad geld gaan vragen bij het bestuur? Er zijn 

misschien anderen die dringender hulp kunnen gebruik?  
- Afwachten wat volgend jaar zal brengen? Hoe gaan we het volgend jaar kunnen oplossen? 

Gezond evenwicht zoeken, wat als er nog evenementen wegvallen.  
- Wegvallen van kamp zou wel een grote impact hebben  



Samenvatting (antwoord aan gemeentebestuur):  
Jeugdwerk en jeugdkampen moeten laagdrempelig blijven (ook financieel). Als kampen niet 
kunnen doorgaan, zal dit een grote financiële impact hebben op jeugdverenigingen. Als 
kampen wel doorgaan, is er misschien ondersteuning mogelijk bij de aankoop van 
bijvoorbeeld mondmaskers, alcoholgel,…  
Als de gevolgen van het coronavirus langer blijven aanslepen, zijn er wel zorgen voor een 
grote financiële invloed (hoe lang kunnen we dit dragen?) 

 
 
7. NIEUWS, POST EN VRAGEN VANUIT DE JEUGDDIENST 
Deadline subsidies: eind mei (uitstel tot 7 juni wegens corona)  
Vul subsidiedocumenten in zoals de activiteiten effectief zijn doorgegaan. Vul gerust een bijlage toe 
met activiteiten die werden geannuleerd t.g.v. corona 
 
 
8. VARIA 

- KAJ 20+: mogelijkheid tot ingebruikname verdieping (wordt nog bekeken met 
preventieadviseur)  

- Chiro Elckerlyc: kan handig zijn om af te spreken rond het verzetten van activiteiten, soort 
van gemeenschappelijke kalender  

- Jeugdhuis: vraag tot openstellen studieruimte (wordt nog verder bekeken) 
 

 
 

EERSTVOLGENDE VERGADERING:  
Dinsdag 9 juni om 20u (fysiek of digitaal wordt nog bekeken) 

 
 
 
 
 
 


