
 

GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD WIELSBEKE 
P.a. Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke 
Tel: 056/67.32.19      
Fax: 056/67.32.49  

VERSLAG VERGADERING AV JEUGDRAAD D.D  09/06/2020 

Aanwezig: 

 
Chiro Aktivo: Steffen Moerman 
Chiro Jattetoet: Wouter Duvilliers 
Chiro Kris-Kras: Louise Delaere 
KAJ Ooigem +/16: Thomas Lepla 
Jeugdhuis Contrast: Kobe Bruggeman 
SPW ’t Ravotterke: Febe Lagae 
Voorzitter: Bert Durieux 
Ondervoorzitter: Jonas Haerinck 
Schepen van jeugd: Rachida Abid 
Jeugdconsulente/secretaris: Lien Moerman 

Verontschuldigd: KAJ 20+ 
Chiro Elckerlyc 
 

 
 
1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIGE VERGADERING 

- Studiezaal in Den Aert: kan nu ook in het weekend (wegens geen andere activiteiten in de zaal) 
 
 
2. ROEFEL   

- Omwille van de huidige coronamaatregelen zal Roefel helaas niet kunnen doorgaan. Er wordt 
een wedstrijdje gelanceerd om de aandacht toch op roefel te vestigen:  

- Opdracht: welke activiteit wil jij graag eens doen op Roefel (binnen thema hobby’s en 
beroepen) – leef je creatief uit (wordt vrij gelaten hoe) – stuur je foto door (via google forms) 

- Promotie: via facebook, website, briefje op school 
- Indienen tegen eind juni  
 

3. VORMINGSNAMIDDAG 10 OKTOBER 
- Thema’s:  

o Pak pesten aan in 7 stappen  
o ADHD en autisme 
o Meet the parents  

- Ontvangst om 13u – start om 13u30, meer info omtrent inschrijven volgt nog 
 

 
4. IMPACT CORONA OP WERKING 

- Diverse (winstgevende) activiteiten die wegvallen: fuiven (let’s go rouge, Aspinata, deur de 

meur), eetfestijnen (kipfestijn, spaghettiavond), verkopen (koekjesverkoop,…) 

- Echte impact zal vermoedelijk pas later duidelijk worden 

 
 
  



5. ADVIES RELANCEPLAN 
Advies jeugdraad 

- Vraag om het geld te parkeren als noodfonds, voor als later de impact duidelijker wordt 
- Toelage zomerkampen: eerlijk verdelen over de vier jeugdbewegingen die op zomerkamp 

gaan (Chiro Aktivo – Chiro Elckerlyc – Chiro Jattetoet – Chiro Kris-Kras) 
- Waardebonnen: voorzien op duurzame drager, ook te besteden aan standjes van de 

verenigingen? Misschien ook op deelname gemeentelijk cultureel aanbod  
- Organiseren van evenementen: aandacht voor plaatselijke verenigingen om zich voor te 

stellen, reeds bestaande mogelijkheden verder onder de aandacht blijven (bv. buurtfeesten) 
- Dienstverlening op afspraak: duidelijk maken voor welke zaken er geen afspraak nodig is  

 
 
6. NIEUWS, POST EN VRAGEN VANUIT DE JEUGDDIENST  

- Plantjesverkoop Kom op tegen kanker: zaterdag 19 september 2020 
Zal op coronaveilige manier worden georganiseerd (mondmaskers, handgel, contactloos 
betalen) – oproep tot deelname (meer info in infokrant) 

- Voorstelling cultuurbrochure seizoen 2020-2021 
 
 
7. VARIA 

- Kampbezoeken jeugdraad zullen niet doorgaan 
- Chiro Aktivo:  

o Aankoop rookmelders – officiële vraag volgt  
o Wielsbeekse Feesten zijn afgelast, mag de Big Bang doorgaan? Aanvraag 

indienen, afhankelijk van de maatregelen  
- Chiro Jattetoet: standplaats trailer camion kamp -> wordt nog aangevraagd 
- Jeugdhuis Contrast: technische puntjes worden nog doorgemaild 
- Chiro Kris-Kras: won prijs dag van de jeugdbeweging 2019 – prijs volgt nog  

 
 

EERSTVOLGENDE VERGADERING:  
September/oktober 

 
 
 
 
 
 
 


