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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  29/06/2021  

Uur:  20u00 

Locatie:  scoutsterreinen 

 

Aanwezig: 

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

 Vorig Verslag 

 Afgehandelde opvolgpunten 

GENERATIE ROOKVRIJ 

De geleverde materialen werden geplaatst. Kim vraagt na of er nog banners over zijn van want  
deze zouden volgens de jeugdraad kunnen gehuurd worden voor evenementen. 

MOERBEKE FEESTBON 

Iedereen heeft de feestbon ontvangen. 

 Actieve opvolgpunten 

INZET JORDY ALS JEUGDMONITOR 

Jordy zou EHBO-cursussen kunnen geven maar zijn agenda tijdens de zomer zit al vol. 
De cursussen zullen dus voor na de zomervakantie zijn. 

PAROCHIERAAD INZAKE GEBRUIK PAROCHIEZAAL EN KLEINE KRING 

Sarah heeft Guido gemaild ivm de bezorgdheden en om een afspraak te maken. 
Guido ging dit voorleggen aan de Raad van Bestuur. Navragen bij Sarah of Guido na overleg met 
RvB nog geantwoord heeft. 

INCLUSIE IN JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN  

Dit zou vorm moeten krijgen i.s.m. de sportraad. Lisa (JRK) en Merijn (SPW) willen zich 
engageren om hiermee aan de slag te gaan, samen met een aantal van de sportraad. Jari wil 
zich ook inzetten maar niet actief. Deze vraag is initieel uit de sportraad gekomen. Kim vraagt na 
via Veerle of er nog interesse is vanuit de sportraad. Zoniet zal de jeugdraad deze inclusie-
werking zelf opnemen. 
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ONZICHTBARE KINDEREN 

 = 30 basiseisen/basisrechten kinderen 

Fanny zal de eisen bekijken, en een aantal interessante eisen eruit halen waarvoor we een advies 
kunnen opstellen naar de gemeente, waarin we vragen om daar extra aandacht aan te besteden. 

IDEEËN OUDE SPORTHAL 

Werkgroep opgericht → Fanny, Tabita, Kim. Tijdens de volgende jeugdraad zullen we bekijken 
wat de huidige stand van zaken is van de sporthal en kunnen we beginnen brainstormen over 
activiteiten in de oude sporthal. 

KEURING BRANDBLUSAPPARATEN 

Sarah ging dit navragen bij de technische dienst. Stand van zaken na te vragen bij Sarah.  

 Toekomstige opvolgpunten 

PLEINTJESPLAN 

Kim werd onlangs aangesteld als deeltijdse projectmedewerker waarbij ze een aantal  
afgebakende taken krijgt binnen de technische dienst waaronder het trekkerschap van een aantal 
specifieke projecten (o.a. heraanleg pleinen, herinrichting buitenomgeving). Er moet nog een 
datum geprikt worden voor een eerste overleg met de verantwoordelijken voor de pleintjes-
werking. 

 Goedkeuring 

Het vorig verslag werd goedgekeurd.  

 Beleid  

 Op te volgen adviezen 

AFVAARDIGING GECORO 

Quinten heeft Patrick nog niet kunnen spreken. Hij gaat navragen of het interessant is voor de 
jeugdraad om hun tijd daarin te investeren of niet en om in afwachting van een zetel adviezen 
aan ons te vragen m.b.t. jeugdbelangen.  

 Subsidies 

AANPASSINGEN SUBSIDIEDOSSIER 

Jari en Quinten zullen alle info bezorgen aan Kim zodat dit naar het CBS kan gaan. 

KADERVORMING – AANBOD JEUGDRAAD 

Jeugdraad moet zich meer bezig houden met jeugdverenigingen. Naar volgend jaar toe zouden 
we 2 vormingen moeten voorzien voor leiding. De jeugddienst moet zich toespitsen op 
interessante vormingen voor de jeugd. Ideeën mogen nog steeds op de dropbox gezet worden.  
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 Nieuws vanuit het gemeentehuis 

 Skatepark 

Kim en Veerle hebben een voorstel ingediend naar het CBS toe waarbij we gevraagd hebben om 
het skatepark in te richten op het pleintje aan de overkant van de Dambrug richting Eksaarde. We 
hebben gevraagd om hiervoor € 120.000 voor vrij te maken. Het CBS heeft gevraagd aan de 
omgevingsambtenaar of op het gevraagde terrein een skatepark mag ingericht worden. Wordt 
vervolgd. 

 Noodprocedure covid-19 kampen 

Naar aanleiding van de huidige coronabesmetting tijdens een scoutsweekend, wil de jeugdraad 
een noodprocedure voorzien voor de aankomende kampen. Momenteel is er geen specifiek 
protocol. Jari, Fanny en Merijn zullen een voorstel formuleren en het doorsturen naar de 
preventieadviseur. 

NOTA: dit is ondertussen reeds opgemaakt, en jullie kunnen allerlei nuttige informatie vinden op 
de dropbox m.b.t. covid-noodprocedure 

 Opvolging voorzitters jeugdraad 

Quinten stopt als voorzitter, en Jari geeft ook aan dat ze nog een jaar als voorzitter wil zetelen, 
maar nadien ook graag wil stoppen. Fanny had zich al kandidaat gesteld om Quinten op te 
volgen, en Merijn heeft aangegeven dat hij graag op termijn Jari wil opvolgen. 

Tijdens de laatste jeugdraad in augustus zullen we een stemronde houden. Wie zich nog 
kandidaat wil stellen voor de vacature als penningmeester of als voorzitter, kan dat laten weten 
aan Kim (jeugd@moerbeke.be). Kim zal via de facebook van de jeugdraad hiervoor een oproep 
lanceren. 

 Huishoudelijk reglement jeugdraad 

Het algemeen voorstel moet overlopen worden en nagekeken worden of dit voor ons van 
toepassing is. Kim, Merijn, Lisa & Fanny zullen dit bekijken. 

NOTA: dit werd ondertussen reeds nagekeken door Jari, Merijn en Fanny. 

 

 Brainstorm doelstellingen 2021-2022 

Tijdens de jeugdraad in augustus moeten we brainstormen over de doelstellingen die we willen 
verwezenlijken volgend jaar.  

De voorzitters zullen een document opstellen met een aantal kernvragen die op voorhand kunnen 
ingevuld worden en tijdens de jeugdraad kunnen samengelegd worden. 

 Communicatie 

 Contentplanning Facebook en Instagram 
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 Aanstekersproject 

Lisa voelt zich geroepen om maandelijks de aanstekerspagina van Moerbeke te checken op 
ideeën zodat deze kunnen teruggekoppeld kunnen worden naar de jeugdraad en om de pagina 
ook in de gaten te houden zodat dit geen klaagmuur wordt. 

Kim zal de inloggegevens eens delen zodat elk lid van de jeugdraad ideeën kan posten en 
eventueel Lisa hiermee een handje kan helpen. 

 Activiteiten 

 Aankomende activiteiten 

SCHATTEN VAN VLIEG 

Kim heeft de zoektocht opgesteld, en de boekjes met schatkaart zijn te verkrijgen in de bib, het 
sociaal huis en het gemeentehuis.  

AVONDMARKT  

De avondmarkt gaat door op vrijdag 27/08. 

KAJAK CLEANUP OP DE MOERVAART  

Op 18/09/2021 organiseert de jeugddienst samen met de sportdienst een kajak-cleanup op de 
Moervaart, naar analogie van de zwerfvuilactie op de Durme in stad Lokeren. We gaan een trailer  
met 10 2-persoonskajaks huren en mensen kunnen dan in een bubbel van 2 een kajak-cleanup  
houden op de Moervaart. Het zou leuk zijn als de jeugdverenigingen hieraan ook kunnen  
deelnemen en/of meehelpen met het in-en uitstappen in de kajak, en het aannemen van gevulde 
tonnetjes met afval. Deelname is gratis, inschrijven verplicht. Meer info wordt later nog  
meegedeeld.  
De datum blijkt echter ongelukkig gekozen omdat dit voor vele verenigingen dan hun 
startweekend is. 
De datum kan niet meer verzet worden aangezien dit reeds gecommuniceerd werd in het 
infokrantje. 
 

JONGTOURAGE 

Op 16/09 vindt er een vormingsevenement voor jeugdraden plaats in Gent. Meer info volgt later. 

KICK-OFF JEUGDRADEN BATALJONG  

Op 28/09 om 19u30 zijn alle jeugdraden online welkom om samen het nieuwe werkjaar op gang te  
trappen. 
 

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 
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Gezien de jeugdraad reeds lange geen activiteiten meer heeft kunnen organiseren, denken we 
eraan om tijdens de herfstvakantie terug eens in beeld te komen door een toffe Halloween  
activiteit 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. 
 

 

Volgende jeugdraad:  

23 augustus 2021 om 18 uur  

Locatievoorstel: KLJ (wordt nog bevestigd) 

 

Fijne vakantie iedereen! 


