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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  06/05/2020  

Uur:  20h00 

Locatie:  Videoconference Microsoft Teams 

 

Aanwezig: 

Antje (KLJ), Emma (Scouts), Floor (Scouts) ( Fanny (penningmeester – Jong VLD), Minne (KLJ), 
Pieter-Jan (Scouts), Seppe (KLJ), Steffi (JRK), Merijn (SPW), Jari (Voorzitter), Quinten (voorzitter), 
Sarah (Schepen), Robbie (secretaris - jeugddienst) 
 
 

Verontschuldigd: 
Tabita (SPW), Jordy (JRK), Jasper (Onafhankelijk) 
 

 

Afwezig 

/ 
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 Vorig verslag 

 Opvolgpunten 

INZET JORDY ALS JEUGDMONITOR 

Jordy niet aanwezig, te bespreken als Jordy aanwezig is. 

 Goedkeuring 

Het vorig verslag is goedgekeurd.  

Het verslag werd te laat verzonden naar de leden van de Jeugdraad. 

Robbie zal de verslagen max. 2 weken na de Jeugdraad mailen en op dropbox plaatsen. 

Vorige agenda’s en verslagen worden ook op dropbox geplaatst. 
 

 Beleid  

 Adviezen 

BABYTHEEK 

Het advies van de Jeugdraad is besproken in het LOK. De aangehaalde punten worden 
opgenomen in een huishoudelijk reglement (aantal uit te lenen stuks, uitleentermijn, hygiëne, …).  

De maandelijkse uitleendag kan bv. doorgaan in de bibliotheek, maar men wil het Sociaal Huis 
ook toegankelijk houden voor alle inwoners, niet enkel de maatschappelijk kwetsbaren, maar ook 
milieubewuste ouders die hun ecologische voetafdruk willen beperken.  

De babytheek heeft als tweede opzet dat ze mensen wenst samen te brengen, want de 
uitwisseling tussen de ouders staat voor het Huis van het Kind erg centraal.  

Een lidmaatschap en reservatiesysteem onder het systeem van de spelotheek van Lokeren, in 
combinatie met het reserveren in Lokeren en ophalen in Moerbeke, moet nog nagekeken worden 
en is voorlopig niet haalbaar. 

 

VERLAGING LEEFTIJD GAS BOETES NAAR 14 JAAR 

Het advies werd doorgegeven aan de politie, maar wegens de corona-maatregelen is dit wel 
“stilgevallen”. Op te volgen. 
 

500 KG GRATIS AFVAL 

Het gemeentebestuur heeft het advies gelezen en per brief overgemaakt aan IDM. 

Het antwoord van IDM moet dus worden opgevolgd. 
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OPENBAAR TOILET IN HET PARK 

Herinnering om dit advies na te lezen en opmerkingen door te geven! Het advies is zo goed als 
afgewerkt en kan aan het college overgemaakt worden.  

 

ONDERHOUD SPEELBOS 

Dit advies werd reeds goedgekeurd door het college en stond op de agenda, maar is ook 
weggevallen door de corona-maatregelen. Zodra we weer fysiek mogen samenkomen afspreken 
met de beheerder Natuur en Bos om het speelbos toegankelijk te maken voor iedereen.  
 

AFVAARDIGING GECORO 

Eenvoudig advies dat verder kan uitgewerkt worden. Jari neemt dit op met Jasper zodat dit 
afgewerkt kan worden. Jasper zetelt reeds in de Gecoro. 

 Subsidies 

EVALUATIE SUBSIDIES 

Er is reeds een werkgroep voor het subsidiedossier (Fanny, Quinten, Steffi en Antje) 
Quinten zal een datum prikken om samen verder te werken aan het dossier. 
 
Opmerking reglementen: aanpassen schriftelijk OF digitaal indienen!  

 
DEADLINE herwerking reglement: eind mei 2020 zodat dit geagendeerd kan worden op de 
gemeenteraad van juni 2020.  
 

 Inclusie in jeugd-en sportverenigingen  

VORMINGEN 

Uitstellen tot na de coronacrisis, er was wel interesse vanuit de sportclubs.  

TOOLS 

Uitstellen tot na de coronacrisis, opnieuw interesse van uit de sportclubs. 

Ev. na de coronacrisis een werkgroep oprichten met de geïnteresseerde leden.  

 Nieuws vanuit het gemeentehuis 

INFOBLAD 

Het infoblad zit in een nieuw jasje, telt nu 8 i.p.v. 4 bladzijden en kan gemakkelijk bekeken 
worden op de nieuwe website. Activiteiten die door de jeugdverenigingen worden toegevoegd 
aan de Uit-kalender, worden automatisch opgenomen in het infoblad! 
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AANWERVING COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE 

Het gemeentebestuur van Moerbeke gaat over tot de aanwerving van 1 voltijds 
communicatieverantwoordelijke (interne, externe en crisiscommunicatie)  

MOERBEKEBON 

Het gemeentebestuur wil, zoals veel andere gemeenten, een cadeaubon uitwerken waarbij je 
terecht kan bij de lokale handelaren. Die handelaren moeten natuurlijk eerst zelf intekenen. Met 
de cadeaubonnen kan je dan terecht bij onze locale handelaren. Een mooi cadeau om als prijs te 
geven bij een bingo, quiz, … 

SPORTSITE 

Door de coronacrisis loopt de werf vertraging op, maar de aannemer zou volgende week opnieuw 
opstarten met de bouw van de sporthal. Ondertussen zijn de paalfunderingen wel reeds gegoten. 

 Terrein 2,het terrein tussen het kunstgrasveld en het natuurgrasveld, ligt er momenteel nog vrij 
verwilderd bij. In het najaar zou het terrein (her-)aangelegd worden. 

Er werd bezwaar ingediend met de vraag voor de opschorting van de werken en de vernietiging 
van de procedure. Het tegenbezwaar werd vandaag ingediend. Op korte termijn zullen we 
antwoord krijgen over de opschorting, op lange termijn zullen we antwoord krijgen over de 
procedure. 

De reden waarom de werken reeds opgestart zijn is enerzijds de nood aan een nieuwe 
sportinfrastructuur én anderzijds het feit dat we recht hadden op subsidies bij het tijdig starten 
van de werken. Het gemeentebestuur kon niet 2 jaar wachten op het resultaat van het bezwaar 
omdat ze dan geen recht meer hadden op die subsidies. 

Voorlopig worden de werken gewoon verder gezet, met de kans dat ze eventueel stilgelegd 
kunnen worden.  

 Communicatie 

 Opstart contentplanning Facebook en Instagram 

De contentplanning zal door de jeugddienst beheerd worden. 

Alle info (evenementen, foto’s, leuke tutorials, interessante weetjes) mogen hierop gedeeld 
worden. Door het coronavirus waren er, behalve de 30-day-challenge, voorlopig weinig 
activiteiten. Dit weekend is er de (digitale) bloemenverkoop van de KLJ. Foto’s zijn welkom! 

 

 Financiën 

 Huidige situatie 

Op 1 januari 2020 had de Jeugdraad € 3.270 op de rekening. Eind 2019 werd er nog zo’n € 500 
uit de kassa gestort door Geoffrey omdat ertoen teveel cash geld in de kassa zat.  

Momenteel zit er € 180 in de kassa, dit is voldoende als opstartbedrag (bv. bij Openba(a)r). 

De werkingssubsidies 2019 (€ 500) zijn reeds ontvangen.  
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Vanaf dit jaar geeft het gemeentebestuur geen werkingssubsidies, maar moet de Jeugdraad 
onkostennota’s indienen en wordt het bedrag op het rekening van de jeugdraad gestort (tot een 
maximum van € 500 per jaar).  

Door het wegvallen van de activiteiten zijn er momenteel meer onkosten (nieuwjaarsreceptie, 
bankkosten, truien, polsbandjes, …) dan inkomsten. 

 Begroting 

De begroting 2020 moet nog worden opgemaakt. 

 

 Activiteiten 

 Evaluatie activiteiten 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Leuke herinneringen aan de tijden dat iedereen nog naar buiten mocht. 

Alle jeugdverenigingen waren vertegenwoordigd.  

 

VORMING BRANDVEILIGHEID 

Interessant, maar het ging vooral evenementen, lokalen kwamen op het einde aan bod. 

Het verslag van Jari staat op dropbox. 

 

30-DAY CHALLENGE 

Weinig reactie’s (af en toe een “duimpje”), overaanbod (o.a. online jeugdbeweging) 

De Facebookpagina Moerbeke Jeugd heeft wel meer bekendheid gekregen door de actie. 

 

DIGITALE BUITENSPEELDAG 

Slechts 6 deelnemers. De combinatie telewerk, afstandsonderwijs én opdrachten digitale 
Buitenspeeldag laten uitvoeren, fotograferen en mailen was voor vele ouders een hele uitdaging. 

De winnaars van twee leeftijdscategorieën krijgen elk een cadeaubon t.w.v. € 20, te spenderen 
aan een activiteit van de Jeugdraad of jeugddienst. 

Elke deelnemer krijgt een polsbandje van Moerbeke Jeugd als aankenden. De polsbandjes zijn 
reeds bested, worden op het einde van de maand geleverd en persoonlijk uitgedeeld.  
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 Aankomende activiteiten  

08/05/2020 OPENBA(A)R 

18/06/2020 MEGA-FUIF 

24/06/2020 POPEILAND 

Bovenstaande activiteiten werden reeds geannuleerd wegens het coronavirus. 

Onderstaande activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de maatregelen vanaf 8 juni. 

02/07/2020 AVONTURENSPORTDAG 

17/07/2020 TIENERUITSTAP PRETPARK 

20-24/07/2020 CREAKAMP I.S.M. CREJAKSIE 

13/08/2020 OPENBA(A)R 

17/08/2020 TIENERUITSTAP DUIKEN TODI 

16/10/2020 DAG VAN DE JEUDGBEWEGING 

30/10/2020 TIENERFUIF WACHTEBEKE 

02/11/2020 TIENERUITSTAP INDOOR SKYDIVE 

03/11/2020 TIENERUITSTAP JUMPSKY 

05/11/2020 WINTERSPORTDAG 

21/12/2020 WINTER EFTELING 

 

 Nieuws uit de verenigingen 

JEUGDWERK EN COVID-19  

 
Scouts 

Floor heeft een actie gecoördineerd waarbij er elke zondag een opdracht werd gepost op 
Facebook en/of Instagram. Weinig respons, tenzij de opdracht op Instagram zelf was. 

De kampkeuring op 16 mei zal digital verlopen via een videochat. 

Tip van Minne: frigo’s uitzetten en 4-uurtjes uit de frigo halen (en verdelen) 

De leiding organiseert af en toe is een digitale apero, vrijdag 8 mei staat een quiz op het 
programma. 

Het kampvervoer is momenteel beperkt tot 80 km, waardoor er weinig gebruik van wordt 
gemaakt. Advies opmaken om het kampvervoer aan te passen (binnen België). 
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KLJ 

Idem Scouts, de normale werking ligt voorlopig stil. 

De oudste leden (16+) gingen normaal op buitenlands kamp naar Hongarije. 

Een alternatief is een kamp met tenten en verplaatsing per fiets. 

De sportfeesten in juli gaan niet door, voor augustus is het afwachten. 

Momenteel vergadert de leiding via Zoom (bouw lokaal, bloemenverkoop, …) 

De fuif in oktober is ook onzeker. Er zijn veel kosten en het risico om te annuleren is realistisch. 
Sponsoring zoeken in niet gemakkelijk (bv. cafés hebben het nu al moeilijk) en de meeste kosten 
worden gedragen door de inkomsten van de sponsoring. Het advies van de overkopelende 
organisatie luidt: “indien het financieel niet nodig is om een fuif te organiseren, best niet 
inplannen”. De leiding zal de maatrgelen afwachten en nadien beslissen. 

Annulatie van de fuif “How Much Is The Fish” (was normaal vrij winstgevend) wegens onenigheid 
met de parochieraad. Er was een “gentlemen’s agreement” om de kleine kring te huren met de 
kostprijs van dranken aan de kostprijs van de dranken in de parochiezaal (grote kring). Bv. 
kostprijs pintje in de kleine kring = € 0,60, kostprijs pintje in de grote kring = € 1,10. Nadien kreeg 
de KLJ het nieuws dat er geen fuiven georganiseerd mochten worden in de kleine kring.  

Er zijn geruchten dat de vernoemde prijzen voor de dranken in de kleine kring én de grote kring 
zouden opgetrokken worden. Hiervoor kan best geluisterd worden bij Guido. 

De kleine kring en de grote kring zijn de enige fuifzalen zijn in Moerbeke omdat het 
gemeentebestuur niet wil concurerren, maar voor (jeugd-)verenigingen is het (bijna) niet mogelijk 
om ergens anders een fuif te organiseren in de eigen gemeente. Sommige (jeugd-)verenigingen 
organiseren ’70, ’80 of ’90 -fuif in de refter van De Vlinderdreef, een quiz in de turnzaal van de 
Vlinderdreef of een bingo in een eigen lokaal. In de nieuwe sporthal zal een vergaderzaal 
aanwezig zijn, maar kunnen geen fuiven georganiseerd worden. 

De Jeugdraad kan zich best informeren over de toekomstplannen van de parochieraad (kosten 
dranken, voordelige(re) huurvoorwaarden voor (jeugd-)verenigingen, …). 

 

JRK 

De werking ligt sinds begin maart “op zijn gat”. Online is er weinig respons. 

Nieuws van Rode Kruis Vlaanderen dat de activiteiten opgestart mogen worden vanaf 8 juni 
onder strikte maatregelen. JRK Moerbeke -Wachtebeke zal geen activiteiten organiseren. 

De focus ligt momenteel op het zomerkamp. De planning zat in elkaar, maar het busvervoer en 
de overnachtingen zijn nog niet geboekt. Als alternatief zullen er activiteiten, zonder 
overnachtingen, gepland worden in het eigen lokaal. 

 

Speelplein 

Er was reeds een kalenderplanning opgemaakt in de hoop dat alles kan doorgaan. 

De avondmarkt, wat een bron van inkomsten was voor het speelplein, is reeds afgelast, 
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Jong VLD 

Het nieuwe bestuur had reeds een kalenderplanning opgemaakt, maar het is wachten tot na de 
coronacrisis om een “babyborrel” met het nieuwe bestuur te organiseren. 

 

 Varia 

DELEN AGENDA EN VERSLAGEN   

Tot twee weken voor de Jeugdraad kunnen alle leden agendapunten toevoegen aan de agenda 
door hun agendapunt(-en) door te geven aan de voorzitters Jari en Quinten. 

Ten laatste twee weken voor de Jeugdraad zullen Jari en/of Quinten alle agendapunten 
doorsturen naar Sarah en Robbie. Na feedback wordt de definitieve agenda samengesteld. 

Ten laatste één week voor de Jeugdraad zal Robbie de agenda mailen naar de leden van de 
Jeugdraad. 

Het verslag van de Jeugdraad wordt ten laatste twee weken na de vergadering door Robbie 
gemaild naar de leden van de Jeugdraad. 

De agenda en het verslag van alle vergaderingen zullen in de dropbox geplaatst worden en 
worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. 

 
MONIWERVING SPEELPLEINWERKING 

Er wordt een werkgroep samengesteld om de werving van monitoren te bespreken. 

Fanny, Merijn, Steffi of Jordy, Sarah en Quinten zullen in deze werkgroep zetelen. 

Quinten zal een Doodle opstellen voor het eerste (digitale) overlegmoment. 

Alle leden van de Jeugdraad mogen tips aanbieden. 

Bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking informeren of zij ondersteunen. 
 

ONLINE BETROKKENHEID 

Vriendelijke oproep om met z’n allen zoveel mogelijk te reageren, adviezen na te lezen, … 

 

TEAMBUILDING 

Voorlopig uitgesteld. Zodra het kan opnieuw een teambuilding inplannen. 
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VRAGENRONDJE 

Antje: als je een evenement wil organiseren, kan je via de gemeentelijke website je 
evenementenformulier indienen en wachten op goedkeuring onder voorbehoud van het 
coronavirus. 

Floor: geen variapunt 

Merijn: geen variapunt 

Emma: geen variapunt 

Fanny: geen variapunt 

Pieter-Jan: geen variapunt 

Minne: geen variapunt 

Quinten: geen variapunt 

Robbie: geen variapunt 

Sarah: vanaf 1 augustus komt Veerle terug als sportfunctionaris, Robbie blijft actief als halftijdse 
jeugdambtenaar met eventueel een extra halftijdse betrekking voor de gemeente Moerbeke. 

Seppe: geen variapunt 

Steffi: geen variapunt 

Jari: geen variapunt 
 

 

 

Volgende Jeugdraad:  

donderdag 25 juni 2020 om 20u00 in het gemeentehuis of videoconference 

 

 


