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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  02/09/2019  

Uur:  20h00 

Locatie:  Gemeentehuis Moerbeke 

 

Aanwezig: 

Emma (Scouts), Jari (Voorzitter), Fanny (Jong Vld – Penningmeester), Pieter-Jan (Scouts), Steffi 
(JRK), Jordy (JRK), Quinten (Voorzitter), Sarah (Schepen van Jeugd), Jasper (Onafhankelijk), 
Geoffrey (Jeugddienst – Secretaris)  
 
 

Verontschuldigd: 

Tabita (SPW), Seppe (KLJ), Antje (KLJ) 

 

Afwezig 

/ 
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 Algemeen 

 Voorstelling Robby en Katrien  

Invulling tuin Anton Van Wilderode als culturele ontmoetingsplek.  

Aanvraag ingediend voor subsidie plattelandsgemeenten.  

Voorstellen zijn er reeds vanuit de adviesraad, er is ook een bevraging bij de buurtbewoners 
geweest. Vraag is net hetzelfde als aan de buurtbewoners en de cultuurraad; heeft de Jeugdraad 
voorstellen qua beleving op deze plek.  

Jeugdraad geeft verschillende voorstellen aan die genoteerd worden door Robby en Katrien op 
hun presentatieblad.  
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 Goedkeuring vorig verslag 

 Beleid  

 Opvolgpunten 

SPEELTUIN DE VLINDERDREEF  

Vrijwilligers hebben hun kandidatuur ingediend. In totaal ongeveer 15 kanidaturen ontvangen 
waarvan er uiteindelijk 6 personen de functie zullen opnemen.  

Geoffrey zit binnenkort samen met hun om alle zaken in rond overeenkomst, afspraken, 
praktische zaken in orde te brengen.  

Zoals reeds meegedeeld zal de speeltuin zo snel mogelijk openbaar gemaakt worden en dit 
tijdens het weekend van 10u tot 18u. De speeltuin zal wel gesloten zijn tijdens de ‘koude’ 
maanden (15 NOV => 1 MAART) en de zomermaanden (SPW). Natuurlijk kan na een tijdje dit 
alles geëvalueerd worden en indien nodig aangepast worden.   

PENNINGMEESTER  

Fanny wil deze functie opnemen en gaat contact opnemen met Daan.  

Sarah, Jari en Quinten willen erbij betrokken worden om de werking nog ies te weten te komen. 
Hoe het juist werkt.  

ADVIEZEN: SJABLOON?  

Dropbox: Jari controleert als beheerder en zal de nieuwe leden ook toegang geven. Oproep zal 
gedaan worden via de facebookgroep.  

- Openbaar toilet in het park: het gaat over meer dan het toilet. Zijnde ook de verlichting in 
het park. Jari heeft een eerste aanzet gedaan als advies. Jari zal verder aanpassingen 
doen na overleg met de Jeugdraad. Veel zaken aankaarten die op korte termijn kunnen 
gerealiseerd worden maar ook op lange termijn. Probleemoplossende referenties 
gebruiken.  

- 500 kg gratis afval: Quinten heeft dit nog niet kunnen uitwerken en zal dit voorzien tegen 
de volgende jeugdraad.  

- Onderhoud Speelbos: Vraag is gesteld aan bosgroep maar deze hebben wat naast de 
kwestie gereageerd. Hans van IDM is betrokken partij. Jasper ook veel kennis qua 
planten dus zeker betrekken hierbij. Advies kan zeker gestuurd worden vanuit de 
Jeugdraad. Jasper zal dit advies uitwerken.  

- Afvaardiging Gecoro: op korte termijn opgelost aangezien Jasper zetelt in de Gecoro. 
Toevoegen aan de samenstelling dat er van de Jeugdraad ook iemand afgevaardigd is.  
Moet officieel goedgekeurd worden door gemeenteraad. Jasper zal dit verder navragen 
binnen de Gecoro.   

 Goedkeuring 

Vorig verslag is goedgekeurd. 
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 Nieuws vanuit het gemeentehuis 

 stavaza meerjarenplanning 

Laatste overlegmoment op maandagavond 14 Oktober om 19u30. Uitnodiging volgt nog.  

Overlopen voorlopige meerjarenplan (zie bijlage) met beleidsdoelstellingen – actieplannen en 
daar aan gekoppelde acties. Op deze Jeugdraad enkel feedback omtrent de punten met 
betrekking tot Jeugd. Vraag om de acties per prioriteit te plaatsen. Prioriteit 1 t.e.m. 5  
(1= belangrijkste – 5: minst belangrijk). Zie bijlage het resultaat.  

 digitalisatie evenementen formulier 

Egoflow is een demo komen geven over digitalisatie. Uitwerken van een E-loket.  

Hangt samen met de nieuwe website. Inname openbaar domein loopt ook via de digitale weg. 
Gelinkt aan een evenementenloket. Back-office => advies te geven door bijvoorbeeld Brandweer, 
Technische Dienst, Politie,…Heel handig is dat er online betaling kan gebeuren + rechtstreekse 
link met de Uit-kalender.  

Wat voorlopig niet kan: zaalverhuur en reservaties, subsidieaanvragen.  

Graag lanceren samen met de nieuwe website.  

 Website 

Firma is failliet gegaan waardoor de website vertraging heeft opgelopen. Zora heeft verlenging 
gekregen tot eind dit jaar om de website af te werken (deadline voorzien eind Oktober). 
November en December zal zij ook werken rond interne communicatie.  

 Moerbeke 2050 

Eerste participatiemoment is geweest. Nu komt er een tweede op donderdagavond 3 Oktober om 
19u in de refter van De Vlinderdreef. Toelichting + feedback vragen aan de inwoners van 
Moerbeke. Hierbij ook de uitnodiging om de jeugdraad te vertegenwoordigen op dit tweede 
participatiemoment.  

 

 Activiteiten 

7/09/2019 GEKAFT IN DE BIB 

Fanny, Antje en haar zus zullen aanwezig zijn. 9u aanwezig tot 12u.  

Nog eens extra promo maken via social media voor deze activiteit.  
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DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 18/10 

Opnieuw de Ontbijtactie op de Markt van 6u00 tot 9u00.  

Geoffrey besteld de Koffiekoeken en doet navraag bij de Moerbeekse winkels voor sponsoring. 
Meer bereik via jeugdverenigingen dus veel promo maken!  

Nieuw dit jaar: Wedstrijd ‘De Strafste vereniging’ 
Prijs voor de vereniging die met de meeste leden aanwezig is op onze ontbijtactie. Procentueel 
berekend op basis van het totaal aantal leden per vereniging. Grote wisselbeker met opschrift: 
‘de strafste vereniging’, Geoffrey zal een voorstel doen in de facebookgroep.  

Spelletjes voorzien als randanimatie; sjoelbak + krijtbord met krijtjes voorzien!  

Aantal koeken en andere hoeveelheden nakijken uit vorig verslag. 
Fruit, chocomelk, peperkoek, chocolade, fruitsap voorzien.  

Evenementenformulier zal Geoffrey indienen. 
Tent zal opnieuw voorzien worden door KLJ. Potten en gasvuur scouts.  
Nadars door Technische dienst en tafels via de kinderopvang.  

 

TIENERFUIF 

Tienerfuif te Wachtebeke op vrijdag 25 Oktober. Samenwerking tussen Moerbeke-Wachtebeke 
en Zelzate.  

Jeugddienst Moerbeke voorziet samen met Zelzate een fuifbus. Deze zal de tieners in zowel 
Moerbeke als Zelzate ophalen om nadien door te rijden naar het jeugdhuis ’t Kasseiken.  

Ticket fuif + bus = 3 euro, reservatie via de jeugddienst, jeugd@moerbeke.be 
Tickets zonder bus ook te verkrijgen bij de jeugddienst (in het Sociaal Huis) en in de bibliotheek 
voor 1 euro.   

Voorstel special guest: tiktok meetings (musicly) 

 

EFTELING 

Op vrijdag 23/12 organiseert de jeugddienst de activiteit ‘Winter Efteling’ voor de tieners. 

Inschrijven kan via het online inschrijfsysteem I-school.  

Indien er begeleiding nodig is zal de jeugddienst nog een oproep doen bij de jeugdraad.  

Promo maken! Alles te vinden op facebookpagina ‘Moerbeke Jeugd’.  

 

 Varia 

JAARPLANNING JEUGDRAAD 

 Jeugdraad dinsdag 8/10 om 20u 

 Jeugdraad woensdag 20/11 om 20u 

 Jeugdraad 2/1 om 20u ‘Nieuwjaars jeugdraad’ 

mailto:jeugd@moerbeke.be
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 Nieuwjaarsdrink 31/1 om 20u-23u georganiseerd door de Scouts 

 Jeugdraad maandag 10/02 om 20u 

 Jeugdraad dinsdag 24/03 om 20u 

 Jeugdraad woensdag 6/05 om 20u 

 Jeugdraad donderdag 25/06 om 20u 

 
INDIENEN SUBSIDIES, DEADLINE 15/09/2019 

Evaluatie subsidiedossier voorzien op 27/09 om 17u30.  

DEMODAGEN PROVINCIE 

Ontdek alle materiaal en ontdek hoe je het kunt gebruiken op de demodagen van de 
Uitleendienst. Tussen de demonstraties kan je vragen stellen of toestellen in detail bekijken.  
 
Op volgende data voorziet de Provincie demodagen voor de uitleendienst: 

Gent, Kapiteinstraat 55: Zaterdag 12 oktober van 9 - 11.30 uur 

Sint-Niklaas, Lamstraat 113: Zaterdag 26 oktober van 9 - 11.30 uur 

Geraardsbergen, Zakkaai 27: Zaterdag 16 november van 9 - 11.30 uur 

Inschrijven: Mail naar uitleendienst.provincie@oost-vlaanderen.be met je naam en naam van je 
vereniging/openbare dienst. Iedereen die zich inschrijft ontvangt een goodiebag. 

PODIUM  

Wat gebeurt er mee? Eventueel planken schenken aan de scouts..  

Sarah gaat dit navragen bij de technische dienst en alg. directeur.  

JORDY IS JEUGDMONITOR 

Jordy is sinds deze zomer jeugdmonitor en kan jeugdleiders vorming geven als lesgever.  

Elk jaar voorzien voor de Jeugdraad! Kostprijs: max. 100 euro incl. materiaal, vervoerskosten, …  
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Bijlage: Meerjarenplanning Acties – JEUGD 

 


