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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  23/08/2021  

Uur:  20u00 (voorafgaand bbq) 

Locatie:  KLJ  

 

Aanwezig: 

Quinten (voorzitter), Jari (voorzitter), Fanny (penningmeester – Jong VLD), Lisa (JRK), Merijn 
(SPW), Lotte (Onafhankelijk), Jasmien (KLJ), Emma (Scouts), Delphine (Scouts), Antje (KLJ), 
Steffi (JRK) Kim (secretaris - jeugddienst), Sarah (schepen)  
 
Verontschuldigd: 
Pieter-Jan (Scouts), Tabita (Onafhankelijk), Mateo (SPW) 
 

 Vorig Verslag 

 Afgehandelde opvolgpunten 

GENERATIE ROOKVRIJ 

Kim heeft geen banners meer gevonden in de kelder. Mocht iemand een banner willen lenen op 
een evenement, dan kan desnoods de banner van de tennis er even afgehaald worden. 

 Actieve opvolgpunten 

INZET JORDY ALS JEUGDMONITOR 

Nu de zomer achter de rug is, is het tijd om Jordy te contacteren (om EHBO-cursussen te kunnen 
geven). 

PAROCHIERAAD INZAKE GEBRUIK PAROCHIEZAAL EN KLEINE KRING 

Guido heeft laten weten dat de RvB niet open staat voor onderhandeling. Hij ging zijn 
argumenten nog toelichten. Wordt vervolgd. 

INCLUSIE IN JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN  

Kim heeft navraag gedaan bij Veerle, maar zij was hiervan niet op de hoogte. Blijkbaar was 
Karen De Block (sportraad) trekker van deze inclusie. 
Ons plan is nu om met het vormingsbudget een vorming rond inclusie binnen jeugdwerking te 
zoeken. SPW heeft veel info hierover: Merijn gaat VDS voor een inclusievorming contacteren. 
Jeugdwerk voor allen biedt ook hele interessante vormingen. Kim kijkt dit na. 
Er wordt ook gevraagd naar een folder over verhoogde tegemoetkoming (sportkorting). Kim 
vraagt dit na bij Lisa (vervangster Stephanie) om dit digitaal te bezorgen en op de gemeentelijke 
website te zetten. 

ONZICHTBARE KINDEREN 

Te bekijken op de volgende jeugdraad. 
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IDEEËN OUDE SPORTHAL 

On hold. 

KEURING BRANDBLUSAPPARATEN 

Kim heeft geen inventaris teruggevonden. Daarom moet elke vereniging aan Kim het volgende 
laten weten: 

• Aantal brandblusapparaten dat jullie in jullie jeugdlokaal ter beschikking hebben 

• Van welke leverancier(s) 

• Lopende onderhoudscontracten 

Van zodra dat iedereen dit laten weten heeft, kan Kim een inventaris opmaken en kan dit 
bekeken worden om in de gemeentelijke keuringsronde op te nemen. 

 Toekomstige opvolgpunten 

PLEINTJESPLAN 

Eerste overleg met de verantwoordelijken voor de pleintjeswerking staat gepland op 13/09. 

SPEELBOS 

Nu het broedseizoen gedaan is, kan er een opkuis gebeuren door TD. MAAR vooraleer we 
hiermee van start kunnen gaan, moet er eerst een plan zijn wat er moet komen. Er waren al een 
aantal ideeën: bewegwijzering, bord aan de ingang, zitcirkel, fietsenstalling met 
boomstammetjes,…Er werd een werkgroep opgesteld met Fanny, Merijn, Steffi en Antje. 

 Goedkeuring 

Het vorig verslag werd goedgekeurd.  

 Beleid  

 Op te volgen adviezen 

AFVAARDIGING GECORO 

Patrick gaat bekijken of dit interessant is voor de jeugdraad om hierin te zetelen. Wordt vervolgd. 

 Subsidies 

AANPASSINGEN SUBSIDIEDOSSIER 

Sarah bekijkt de definitie van vormend doeleind, want deze werd nog niet gedefinieerd. 
Opgelet: max. 12 leidingsbindende activiteiten 

KADERVORMING – AANBOD JEUGDRAAD 

Inclusievorming gericht op de leiding: 
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• Merijn bekijkt dit met VDS 

• Kim kijkt dit na bij ‘Jeugdwerk voor allen’ en ‘oranje vzw’ 

• Awel → EHBPP → eerste hulp bij psychische problemen → Steffi kijkt dit na. 

Op de volgende jeugdraad moeten we dit concreet maken en plannen. 

 Opvolging voorzitters jeugdraad 

Fanny & Jari hebben zich kandidaat gesteld als voorzittersteam, en Merijn als penningmeester. 
Iedereen gaat akkoord. 

 Samenstelling jeugdraad 2021-2022 

Er zijn een aantal mensen die reeds aangeven geen interesse meer te hebben om te zetelen in 
de jeugdraad. De nieuwe samenstelling van de jeugdraad zal bekeken worden op de volgende 
vergadering. 

OPMERKING: volgens het stemrecht hebben onafhankelijken geen stemrecht.  

Volgens Sarah echter wel. Te bekijken! 

 

 Brainstorm doelstellingen 2021-2022 

Dit zullen we doen op de volgende jeugdraad. 

 Communicatie 

 Contentplanning Facebook en Instagram 

 Aanstekersproject 

Kim bezorgt Lisa de logingegevens, en zal dit tevens delen op de dropbox zodat iedereen ideeën 
kan posten en eventueel Lisa hiermee een handje kan helpen. 

 Activiteiten 

 Aankomende activiteiten 

SKATEINITIATIE 

Gaat door op 08/09 op GBS De Vlinderdreef. 

KAJAK CLEANUP OP DE MOERVAART  

Gaat door op 18/09. Kim roept iedereen op om reclame te maken, en eventueel zelf deel te 
nemen indien mogelijk (startweekend). 

KICK-OFF JEUGDRADEN BATALJONG  
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Op 28/09 om 19u30 zijn alle jeugdraden online welkom om samen het nieuwe werkjaar op gang te  
trappen. Jari bezorgt hiervoor nog de link. 

JONGTOURAGE 

Op 16/11 vindt er een vormingsevenement voor jeugdraden plaats in Gent. Meer info volgt later. 

JEUGDRADENBIJEENKOMST  

Op 25/11/2021 vindt om 18u de jeugdradenbijeenkomst te Beveren plaats. Zeker interessant en  

tof om naartoe te gaan. En er wordt ook eten voorzien 😉. 

 Activiteiten herfstvakantie 

De jeugdraad wenst een toffe Halloweenactiviteit te organiseren voor zowel kinderen, tieners en 
hun ouders, en zo ook terug onze kassa wat te spijzen. 
Er kwamen al enkele toffe ideeën naar boven, zoals snacks in het thema van Halloween maken,  
griezelige grime, een horrorfilm en als afsluit een bar voor de ouders. 
Dit lijkt wel veel werk op korte tijd, dus misschien moeten we toch eerder mikken op een 
Halloweenfuif op zondagavond 31/10.  
Er werd hiervoor een werkgroepje opgesteld: Emma, Lisa, Delphine, Jari en Fanny zullen dit 
verder bekijken. 

 Samenwerking springkastelen De Bruyne 

De Bruyne heeft gepolst naar een volgende samenwerking. 

Kim zal hem laten weten dat hij gerust mag organiseren, en wij hem gaan ondersteunen. 

Tijdens jump for joy werken we ook sowieso met hem samen. 

 Varia 

 Inplannen volgende jeugdra(a)de(en) 

• Dinsdag 5/10/2021 

• Woensdag 17/11/2021 

• Donderdag 23/12/2021 

• Maandag 7/02/2021 

• Dinsdag 22/03/2022 

• Woensdag 04/05/2022 

• Donderdag 30/06/2022 

 Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op vrijdag 4 februari 2022 en zal door SPW georganiseerd 
worden.  
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 Teambuilding  

te  bespreken volgende jeugdraad 

 Skatepark 

De locatie aan de Dambrug is in beheer van natuur & bosbeheer, en de kans is groot dat ze hier 
geen skatepark toestaan. Wordt vervolgd. 

 

 Omschakeling Sharepoint ipv Dropbox 

De dropbox zit vol. Kim bekijkt met Thierry IT andere mogelijkheden. 

 Polsbandjes 

Kim vraagt bij drugpunt of ze nog polsbandjes 16 + en 18+ kunnen bezorgen aan ons (met het 
oog op Forest Fever van KLJ). 

 JAC uitnodigen voor een uiteenzetting 

Lut van de Vijver heeft onlangs een presentatie van het JAC bijgewoond en vond het heel 
boeiend om te horen op welke manier zij jongeren in welzijnsnood proberen te helpen. Jari heeft 
de zeer boeiende presentatie bekeken en zal contact opnemen met het JAC 

 Duurzaam naar school – welzijnsadviesgroep 

Lut heeft gevraagd of alle jeugdverenigingen dit kunnen delen op hun social media. 

 

 Wegwijzers 

De scouts wil de kostprijs weten van bewegwijzering naar hun lokaal. 
Kim vraagt dit na. 

 Putten weg naar KLJ-lokaal 

Kim neemt dit op met de technische dienst om deze putten op te vullen. 

 

Volgende jeugdraad:  

 

Dinsdag 5 oktober om 20u 

Locatie: raadszaal gemeentehuis 

 


