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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  05/10/2021  

Uur:  20u00  

Locatie:  raadzaal gemeentehuis 

 

Aanwezig: 

Fanny (voorzitter– Jong VLD), Merijn (penningmeester - SPW), Emma (Scouts), Delphine 
(Scouts), Antje (onafhankelijk), Steffi (JRK), Lisa (JRK), Christophe (KLJ), Kim (secretaris - 
jeugddienst), Sarah (schepen)  

 Vorig Verslag 

 Afgehandelde opvolgpunten 

/ 

 Actieve opvolgpunten 

INZET JORDY ALS JEUGDMONITOR 

Jordy wil weten waarvoor we hem kunnen inzetten. 
→ Wij wensen een initiatie eerste hulp voor jeugdleiders. Dit duurt 2 à 3 uur en kost € 120. 
Wanneer gaan we dit organiseren? Zaterdagen komen voor Jordy het beste uit maar een weekavond 
voor niet-hogeschoolstudenten kan ook interessant zijn. Tijdens de volgende jeugdraad mogelijke 
data bespreken, bij voorkeur in de lente zodat de opgedane kennis nog niet verloren gegaan is tegen 
de zomerkampen. 

PAROCHIERAAD INZAKE GEBRUIK PAROCHIEZAAL EN KLEINE KRING 

Guido heeft laten weten dat de RvB niet open staat voor onderhandeling maar wenst hun 
argumenten wel toe te lichten tijdens een overleg. Er wordt getwijfeld aan de meerwaarde van het 
aansluiten van jeugdverenigingen bij de parochieraad. Welk voordeel halen we er nog uit? Er is niet 
langer de mogelijkheid tot het gratis huren van de zaal + in de kleine kring krijgen we geen drank aan 
inkoopprijzen (in de grote zaal wel). Jari, Fanny en Sarah zullen deze argumenten meenemen naar 
het overleg met Guido op 11/10. 

INCLUSIE IN JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN  

Met het vormingsbudget willen we een inclusievorming binnen jeugdwerking aanbieden. Merijn 
heeft heel wat info verzameld binnen verschillende organisaties en Kim heeft ook info bij Jeugdwerk 
Voor Allen nagevraagd. Onze voorkeur gaat uit naar de vorming ‘Kinderen en jongeren met een 
beperking’ (voorkeur voor ADHD, en eventueel combinatie met autisme). Kim zal Jeugdwerk Voor 
Allen contacteren en hen enkele zaterdagen en 2 weekavonden (i.f.v. niet-hogeschoolstudenten) 
voorleggen: 

• dinsdag 30 november van 19-22u 

• zaterdag 4 december  van 10-13u, van 14-17u, van 19-22u 

• dinsdag 7 december van 19-22u 
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• zaterdag 11 december  van 10-13u, van 14-17u, van 19-22u 

• zaterdag 18 december  van 10-13u 
 

Van zodra Kim meer weet, zal ze hierover terugkoppelen zodat we de data kunnen vastleggen. 

ONZICHTBARE KINDEREN 

= project vanuit de Vlaamse jeugdraad →  zij hebben 30 eisen opgesteld om mee te nemen naar het 
beleid om kansarme kinderen in de kijker te zetten. 30 eisen zijn echter veel te veel voor ons. Fanny 
heeft daarom 5 eisen uitgekozen waarop wij onze aandacht kunnen vestigen. Rond deze eisen 
kunnen we een advies formuleren of als reminder aan het gemeentebestuur meegeven dat wij 
hierop als jeugdraad (in samenwerking met de gemeente) willen inzetten. Voorbeelden van andere 
gemeentes zijn zeker een pluspunt om in deze adviezen mee te vermelden. 

1. Creëer meer gevarieerde en veilige speel- en ontmoetingsruimtes 

Antje en Pieter-Jan gaan dit bekijken (als vertegenwoordigers van de jeugdraad in de 
pleintjesplanwerkgroep). 

2. Betrek kinderen en jongeren bij elke beslissing die hen aangaat via een formele participatie-
structuur. 

→ Dit kunnen we verwezenlijken door een kindergemeenteraad in het leven te roepen. Dat idee 
speelt al enkele jaren maar Kim moet hiervoor de tijd krijgen om dat eens structureel uit te werken. 
Kim zal bij Wachtebeke navragen hoe zij dat aangepakt hebben. 

3. Ga voor een integraal, lokaal jeugdbeleid op alle beleidsdomeinen  

= bij elke beslissing de jeugdreflex maken. Bij draaiboeken ‘kindvriendelijke gemeenten en steden’ 
vinden we zeker en vast inspiratie (als gemeente kan je het label kindvriendelijke stad of gemeente 
halen. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om dit te behalen.) De draaiboeken kunnen we 
in een advies verwerken. Fanny gaat dit bekijken. 

4. Voorzie meer laagdrempelige en betaalbare, professionele hulp voor gezinnen met problemen 

= lijkt ons niet echt iets voor de jeugdraad.  

5. Maak alle communicatie kind- en jongerenvriendelijk 

→ Zelf een paar ideeën bedenken en samenzitten met Talissa om daar mee aan de slag te gaan. 

Christophe zal hierover nadenken tegen de volgende jeugdraad. 

IDEEËN OUDE SPORTHAL 

Werkgroep on hold, maar vzw de Crevestraat heeft gevraagd of oude sporthal er nog gaat staan 
tegen WK 2022, want dit gaat door van 21 november tot en met 18 december. Dus ze zijn op zoek 
naar een binnenlocatie. Hierop kunnen we nog geen antwoord geven gezien de huidige situatie → 
afwachten. 

KEURING BRANDBLUSAPPARATEN 
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Voorstel = brandblusapparaten jeugdverenigingen meenemen in gemeentelijke keuringsronde. 

Na ontvangst van de gegevens van JRK, kan Kim de inventaris vervolledigen en op dropbox zetten. 
Antje zal hiervoor dan een advies formuleren naar het CBS die op zijn beurt dan kan beslissen of dit 
kan opgenomen worden in de gemeentelijke keuringsronde of niet.  

SPEELBOS 

De werkgroep (Fanny, Merijn, Steffi en Antje) gaat op 7/10 op prospectie in het speelbos. Sarah zal 
ook aanwezig zijn. 

SKATEPARK 

Dit is ook ter sprake gekomen in de werkgroep Pleintjesplan. Oorspronkelijk was het idee om dit te 
plaatsen aan Dambrug maar dit is bosgebied en dat mag niet.  
Andere locaties die niet geschikt zijn: 

• Spoorwegpark → te dicht bij woonkern. 

• Sportsite → ook niet ok wegens geluidsoverlast. 
Mogelijk alternatief = KMO-zone suikersite, maar dit is geen eigendom van de gemeente. 
We moeten bekijken waar we dit zouden kunnen onderbrengen, want voorlopig lopen we vast op 
locatie → niet in woonkern, maar ook niet te ver daarbuiten wegens gebrek aan sociale controle wat 
vandalisme teweeg kan brengen. 
Een uitstap organiseren naar het nieuwe skatepark in Eksaarde kan voor volgend jaar wel een goed 
idee zijn, zodat we met deze skaters een participatietraject kunnen aangaan voor het vormgeven van 
het skatepark in Moerbeke (van zodra we een geschikte locatie hebben gevonden en budget 
hebben). 

TEAMBUILDING 

Budget =  +/- 25 p.p. 
Op zondag 07/11 spreken we om 17u af aan het Bowlingpaleis in Lochristi en gaan we na het bowlen 
eten in de pizzahut.   

OMSCHAKELING SHAREPOINT I.P.V. DROPBOX 

Microsoft Teams is geen oplossing als vervanging voor dropbox want binnen de jeugdraad werken 
we met gast-accounts en dan kan dit niet gesynchroniseerd worden. Thierry (IT) heeft voorgesteld 
om met een ‘NAS’ te werken waarin synchroniseren wel mogelijk zou zijn. Ook SPW heeft interesse 
getoond. Wordt vervolgd. 

POLSBANDJES 

Drugpunt had slechts 900 bandjes meer op voorraad en ze weten nog niet zeker of ze deze opnieuw 
gaan aanbieden. Kim zal daarom 6000 bandjes (2000 stuks in geel, groen en rood) online bestellen 
met logo ‘Moerbeke Jeugd’ en dit zal betaald worden met budget van de jeugdraad. KLJ is zo uit de 
nood geholpen voor Forest Fever en andere jeugdverenigingen kunnen hier ook gebruik van maken 
indien ze dat wensen. 

JAC UITNODIGEN VOOR EEN UITEENZETTING 

Jari is daarmee bezig. Later meer. 
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WEGWIJZERS 

Dit was oorspronkelijk een vraag van de scouts. Kim heeft hiervoor reeds prijs ontvangen, en zal 
offerte ook doorsturen naar JRK en KLJ. 
Wie wegwijzers wil bestellen, dient aan Kim door te geven welke naam er exact moet op komen, 
hoeveel stuks je er wil en waar ze exact moeten geplaatst worden. Kim zal dan bestellen maar 
factuur zal toekomen bij de jeugdvereniging. Wegwijzers worden geleverd op gemeentehuis/sociaal 
huis waarna Kim contact zal opnemen met TD voor de plaatsing van de wegwijzers. 

PUTTEN WEG KLJ 

De grootste put aan de straatkant blijkt nog steeds niet opgevuld te zijn terwijl Kim dit al had 
opgenomen met TD en zij haar laten weten hadden dat dit uitgevoerd was. 
Christophe zal een mailtje sturen naar Kim met de officiële vraag van de KLJ om dit duurzamer 
(asfalt?) aan te pakken en eens constructief rond de tafel te zitten. Kim zal dan de vraag doorspelen 
naar stedenbouw/CBS. 

PLEINTJESPLAN 

Het volgende overleg staat gepland op 15/11.  

 Goedkeuring 

Het vorig verslag werd goedgekeurd.  

 Beleid  

 Op te volgen adviezen 

AFVAARDIGING GECORO 

Er zijn ook heel wat thema’s die niet jeugdgericht zijn, dus de GECORO zou ons uitnodigen indien het 
relevant is voor ons. Dit zal afgestemd worden met Koen Mertens. 

 Subsidies 

AANPASSINGEN SUBSIDIEDOSSIER 

Aanpassingen zijn goedgekeurd en staan op de website ondertussen. 

INVULFORMULIER WERKINGSSUBSIDIE 

Volgend jaar moeten we in het nieuwe Excelsjabloon werken (opgelet, niet langer via dropbox!) en 
deze moet op de gemeentelijke website opgenomen worden onder werkingssubsidie. → Kim neemt 
dit op met Talissa om dit sjabloon hierin op te nemen.  

VERDELING WERKINGSSUBSIDIES 

Goedgekeurd onder voorbehoud van toevoegingen van de KLJ (die ze vergeten opnemen waren). 
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Van zodra Kim deze extra KLJ-activiteiten ontvangen heeft, zal Kim de officiële bedragen mailen. 

KADERVORMING – AANBOD JEUGDRAAD 

Inclusievorming en EHBO worden gepland. 

 Nieuws vanuit het gemeentehuis 
 

 Gemeentelijke facebookpagina  

Binnenkort komt er een gemeentelijke facebookpagina om op die manier burgers 

toegankelijker te kunnen informeren. Talissa zal dit beheren. 

 Covidsubsidies: 2de ronde 

Deze subsidiepot werd opgesplitst in 2 delen. Het eerste deel (= 3/4) werd reeds uitbetaald. 
Voor de uitbetaling van het tweede deel (= ¼) moet bekeken worden of we het systeem van 
vorig jaar overnemen of een ander systeem gaan hanteren (moet het reglement aangepast 
worden?)  Kim brengt dit op CBS.  

 Samenstelling jeugdraad 2021-2022 

Elke jeugdvereniging moet een mailtje sturen naar Kim waarin de naam + mailadres staat van 
diegenen die in de jeugdraad zullen zetelen, dan kan de nieuwe samenstelling naar het CBS. 
OPGELET: Per vereniging maximum 2 personen met stemrecht (vanaf 3de lid = onafhankelijk en geen 
stemrecht). Fanny zal de onafhankelijken contacteren of deze nog lid wensen te zijn. 

 Huishoudelijk reglement jeugdraad 

Verschoven naar volgende jeugdraad. 

 Brainstorm doelstellingen 2021-2022 

Verschoven naar volgende jeugdraad. 

 Communicatie 

 Contentplanning Facebook en Instagram 

 Aanstekersproject 

Verschoven naar volgende jeugdraad. 

 Activiteiten 

 Aankomende activiteiten 
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KICK-OFF JEUGDRADEN BATALJONG 28/09/2021 

Kim en Steffi hebben dit gevolgd. Vooral aanstekers project was hier interessant maar zal verder 
besproken worden tijdens de volgende jeugdraad.  

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 22/10/2021 

Iedereen paraat om 5u45 op de markt. 

Benodigdheden: 
- KLJ: tent 
- Scouts: gasvuur, grote pot, windscherm gasvuur, pollepel, nietjesmachine, jetons 
- Antje : koffie 
- Sarah : 150 chocomelk bekers  
- Kim Collewaert : 5 nadarhekkens, koffiekoeken, 4 bokalen voor wisselbeker, sponsoring winkels 
Smatch, Okay, Easy Caddy, Vandeweghe (grote flessen chocomelk, kleine brikken chocomelk en 
fruitsap, peperkoek, speculoos, fruit), afvalcontainers IDM, affiches met logo’s sponsoring, zakjes De 
Clercq, sleutel Alles Kids i.f.v. tafels, polsbandjes DVDJ. 
- JRK: wisselbeker 

HALLOWEENFUIF 31/10 

Veel fuiven terug opgestart dus werkgroep heeft schrik dat er niet veel volk zou komen. Daarom 
hebben ze een filmnamiddag (van 14u30-16u voor kinderen) en filmavond (19u-21u voor tieners) in 
Halloween-thema voorzien in de Vlinderdreef. 
→ gratis inkom 
→ gratis popcorn voor wie verkleed komt 
Bodega voor de ouders → drank + glazen moeten besproken worden met Koudenborm 
Beamer SPW of scouts gebruiken 
Doek + toneelklemmen → SPW 
Werkgroep zal dit verder uitwerken, maar alle hulp is welkom op deze dag!!  

JONGTOURAGE 16/11 

Gaat door in Gent. Inschrijven kan via jongtourage 2021. 

JEUGDRADENBIJEENKOMST  

Op 25/11/2021 vindt om 18u de jeugdradenbijeenkomst mét frietjes te Beveren plaats. Inschrijven 
kan via https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lbjOsIna3kufnHVAPFp-
tMNNqipyqidIiie8D8g6UX9UOVNLVlBFWkRLVVlFS1JFTVpNRlA3MEgxMi4u 
 

 Evaluatie afgelopen activiteiten 

SKATE-INITIATIE + WORLD CLEANUP DAY 

Verschoven naar volgende jeugdraad. 

 Varia 

https://www.facebook.com/groups/377103208996772/user/100000424213014/?__cft__%5b0%5d=AZUod-ZFygnzNP6XoDOJnUWYXxfhg6nYBHURuOrd_HtuLk7UnQyfAHWQwSnaxbM8KufuxU_Ul3mB0qpcFzB6RV6ct8aTfbG52HSqjybuzYChlGgtTTme4bCwE0DNpiiL9Q2bvSmJ6_DPZWs0uWrm89TO7Lul5zlmR8O2PArNNOEBrbFBpJO4XDirvgG6zt6TNI8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/377103208996772/user/1296767323/?__cft__%5b0%5d=AZUod-ZFygnzNP6XoDOJnUWYXxfhg6nYBHURuOrd_HtuLk7UnQyfAHWQwSnaxbM8KufuxU_Ul3mB0qpcFzB6RV6ct8aTfbG52HSqjybuzYChlGgtTTme4bCwE0DNpiiL9Q2bvSmJ6_DPZWs0uWrm89TO7Lul5zlmR8O2PArNNOEBrbFBpJO4XDirvgG6zt6TNI8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/377103208996772/user/1205116056/?__cft__%5b0%5d=AZUod-ZFygnzNP6XoDOJnUWYXxfhg6nYBHURuOrd_HtuLk7UnQyfAHWQwSnaxbM8KufuxU_Ul3mB0qpcFzB6RV6ct8aTfbG52HSqjybuzYChlGgtTTme4bCwE0DNpiiL9Q2bvSmJ6_DPZWs0uWrm89TO7Lul5zlmR8O2PArNNOEBrbFBpJO4XDirvgG6zt6TNI8&__tn__=-%5dK-R
https://bataljong.be/jongtourage-2021-0?fbclid=IwAR3Kbpy7DwkSif9lbWwXOaYLfTIbY-nWIH41qInZoEi_f1pY0Qk5cmQt49Q
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lbjOsIna3kufnHVAPFp-tMNNqipyqidIiie8D8g6UX9UOVNLVlBFWkRLVVlFS1JFTVpNRlA3MEgxMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lbjOsIna3kufnHVAPFp-tMNNqipyqidIiie8D8g6UX9UOVNLVlBFWkRLVVlFS1JFTVpNRlA3MEgxMi4u
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 Tent jeugddienst 

Verschoven naar volgende jeugdraad. 

 Status dossier scoutsfuif 

Emma heeft nog niets gehoord over hun aanvraag voor ‘Beats and booze’. Kim vraagt status na. 

 Weggeefkastjes 

Wie ideeën heeft over weggeefkastjes zoals de plantenbib en boekenkast hier in Moerbeke, mag dat 
altijd laten weten aan Steffi. 

 

Volgende jeugdraad:  

 

Dinsdag 17 november om 20u 

Locatie: Scoutslokaal 

 


