
 

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  08/09/2020 

Aanwezig: 

 
Chiro Aktivo: Jef Rogge, Gilles Tieberghien 
Chiro Elckerlyc: Esther Lippens, Flore Dekeyser 
Chiro Jattetoet: Wouter Duvilliers, Henri Couckuyt 
Chiro Kris-Kras: Louise Delaere, Gaëlle Bailleul 
Jeugdhuis Contrast: Kobe Bruggeman 
SPW ’t Ravotterke: Justine Rosseel 
Voorzitter: Bert Durieux 
Ondervoorzitter: Jonas Haerinck 
Schepen van jeugd: Rachida Abid 
Jeugdconsulente/secretaris: Lien Moerman 

Verontschuldigd: KAJ Ooigem +/16 
KAJ Ooigem 20+ 
Glenn Maebe (Chiro Jattetoet) 
Aurelie Delporte en Mauri Verhaeghe (Chiro Elckerlyc) 
Febe Lagae (Speelpleinwerking ’t Ravotterke) 
 

 
1. AFVAARDIGING JEUGDRAAD 2020-2021 

- De jeugdraadvertegenwoordigers worden doorgegeven.  
- Aansluiten als deskundige is ook nog mogelijk voor oudleiding (geef gerust door) 

 
 
2. HEROPSTARTEN NA CORONA 

- Zie mailverkeer naar hoofdleiding: gelieve voor opstart een draaiboek te bezorgen waarin 
nagedacht worden over hoe de maatregelen gevolgd zullen worden (voor startdagen 20/9: 
gelieve draaiboek te bezorgen tegen 13/09) 

- Er worden hygiënepakketten ter beschikking gesteld van elke vereniging (af te halen op Dienst 
Vrije Tijd)  

- Besteding middelen “coronafonds”: er wordt € 10.000 per adviesraad ter beschikking gesteld + 
€ 2000 voor jeugdkampen  
Voorstel invulling jeugdraad:  

 Kampen: verdelen door 4 kampen (Chiro Aktivo, Chiro Elckerlyc, Chiro Jattetoet en Chiro 
Kris-Kras  

 € 10.000: 3-ledige verdeling (afzonderlijke delen nog verder uit te werken) 
o Deel 1: ter compensatie van verloren voorschotten of reeds gemaakte kosten die 

niet konden gerecupereerd worden (bv. voor verblijven die niet zijn kunnen 
doorgaan)  

o Deel 2: op basis van ledenaantal (dd 31/8/2020) ter compensatie van de kosten 
die moeten gemaakt worden om de richtlijnen te volgen (aankoop 
hygiënemateriaal, verdubbeling spelmateriaal,…) 

o Deel 3: ter compensatie voor weggevallen evenementen of kasacties (maart tot 
eind juni), waarbij volgende onderverdeling wordt gemaakt:  

 Fuiven (onderscheid tussen fuif minder dan 500 personen en meer dan 
500 personen)  



 Eetfestijn (onderscheid tussen eetfestijn met meer of minder dan 200 
personen)  

 Verkopen (deur-aan-deur verkoopacties e.d.) 
 

 
3. PLANNING WERKJAAR 2020-2021 

- Vergaderingen: opnieuw de tweede dinsdag van de maand  
- Dag van de jeugdbeweging: vrijdag 23 oktober ’20 – voorstel nog verder uit te werken 

o Mogen we in de scholen over de middag een korte activiteit doen?  
o Bekendmaking voor de jeugdbewegingen en dag van de jeugdbeweging  
o Reclame maken in de jeugdvereniging zelf  
 

- Nieuwjaarsreceptie (12 februari 2021) 
- Roefel: 26 juni 2021 

o Er is nog steeds enthousiasme bij de jeugdverenigingen 
o We polsen nog eens naar het enthousiasme van de handelaars  

- Info-avond / activiteit rond alcohol- en drugspreventie (voorjaar 2021): nog verder uit te 
werken met een nog samen te stellen werkgroep 
 

 
4. VORMING 

- Vormingsnamiddag van 10 oktober wordt verplaatst: nieuw voorstel zaterdag 30 januari  

- Vorming verkeersveiligheid: ter vervanging van jeugdraad november – interesse nog na te 

vragen 

- EHBO: wordt nog eens nagevraagd bij Rode Kruis. Welke interesse is er?  

 

 
 
5. OVERNACHTINGEN VOGELSANG VOORJAAR 2021 

- Voor overnachtingen tijdens het weekend in periode februari-maart-april 2021: tegen 1 
oktober aanvraag indienen bij jeugddienst (per afdeling 1e, 2e en 3e keuze + 2 data die zeker 
niet lukken). Bespreking planning op jeugdraad oktober 

- Voor overnachtingen tijdens de week of buiten deze periode : rechtstreeks contact 

opnemen met Dienst Vrije Tijd  

 
 
6. ADVIES HERBRUIKBARE BEKERS  

- De jeugdraad geeft positief advies op een samenwerking met werkplus Waregem voor het 

stockeren, uitlenen en afwassen van de herbruikbare bekers  

- Er is extra vraag naar herbruikbare bekers voor shotglazen (jenever) en eventueel 

halveliterbekers (voor het schenken van sterkere bieren)  

- Voorstel om eventueel extra bekers aan te kopen met het resterend budget van Roefel 

2020?  

7. ADVIES REGLEMENT G-SPORT 
- De jeugdraad geeft positief advies op het voorgesteld reglement g-sport.  

- De jeugdraad stelt de vraag of de mogelijkheid tot ondersteuning ook kan doorgetrokken 

worden naar jeugd- en/of cultuurwerking en is zeker bereid om hier verder mee over na te 

denken.  

 



 
8. NIEUWS, POST EN VRAGEN VANUIT DE JEUGDDIENST 

- Tweede helft van september: rondgang met preventieadviseur 

- Uitdelen erkenningsdocumenten – graag terugbezorgen tegen volgend ejeugdraad  

- Deadline subsidies 30 september. Bij wijziging van subsidieverantwoordelijken: geef gerust 

een seintje indien er extra toelichting nodig is  

- Plantjesverkoop gaat dit jaar niet door als deur-aan-deur verkoop. Er is een online 

verkoopactie. Bestelde plantjes kunnen afgehaald worden in het Sociaal Huis en op 

afleverpunten.  

- Skatepark en minipitch: voorstel om terug te openen op reservatie? Zijn er hierrond 

suggesties? Er zijn verder geen aanvullingen of opmerkingen vanuit de aanwezigen.   

 
8. VARIA 

- Chiro Aktivo:  
o Technische puntjes: lamp achteraan kapot, voordeur beetje stroef  

- Chiro Jattetoet:  
o Technische puntjes: graag versie evacuatieplan 
o Kunnen de rookmelders voor het kamp nog afgehaald worden?  
o Kan de sporthal gebruikt worden voor de quiz? Navragen bij Dienst Vrije Tijd, 

afhankelijk van beschikbaarheid  
o Graag de belangrijkste puntjes op de jeugdraad nog eens doorsturen om door te 

geven binnen de leiding  
- Chiro Kris-Kras  

o Technische puntjes: poort spant 
o Moet nog verrassing krijgen van DVDJB19 

- Chiro Elckerlyc:  
o Hoe vaak komt de poetsdienst langs in de gemeenschappelijke toiletten? (wordt 

nagevraagd) 
- Rachida: vraag naar afvalbeheersing en gebruik vuilniszakken in de jeugdlokalen.  

 
 

EERSTVOLGENDE VERGADERING:  
Dinsdag 13 oktober om 20u in Den Aert 

 
 
 


