
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeugdraad Moerbeke 
Lindeplaats 7 
B-9180 Moerbeke - 1/6 - 

tel. 09 346 80 05 – fax 09 346 64 08 
www.moerbeke.be 

bankrekening BE92 0910 0030 9823 
 

VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  25/06/2020  

Uur:  20h00 

Locatie:  Raadzaal 

 

Aanwezig: 

Jari (voorzitter), Quinten (voorzitter), Antje (KLJ), Fanny (penningmeester – Jong VLD), Pieter-Jan 
(Scouts), Seppe (KLJ), Steffi (JRK), Merijn (SPW), Tabita (SPW), Jasper (onafhankelijk), Robbie 
(secretaris - jeugddienst),  
 
 

Verontschuldigd: 
Jordy (JRK), Sarah (Schepen), Floor (Scouts), Emma (Scouts) 
 

 

Afwezig 

/ 
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 Vorig verslag 

 Opvolgpunten 

INZET JORDY ALS JEUGDMONITOR 

Jordy niet aanwezig, Quinten gaat contact opnemen met Jordy. 

 

 Goedkeuring 

Het vorig verslag is goedgekeurd.  

 
 

 Beleid  

 Adviezen 

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. 

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. Opnemen in het Masterplan 2020-2050, 
o.a. zichtbaarheid/verlichting verbeteren, soort toiletten vastleggen, … 

ONDERHOUD SPEELBOS 

Onderhoud speelbos stond gepland op 21 maart, maar werd geannuleerd wegens het 
coronavirus. Nieuwe datum prikken na het broedseizoen. 

AFVAARDIGING GECORO 

Eenvoudig advies dat verder kan uitgewerkt worden. Jasper gaat dit afwerken. Jasper zetelt 
reeds in de Gecoro. 
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 Subsidies 

EVALUATIE SUBSIDIES 

Er is reeds een werkgroep voor het subsidiedossier (Fanny, Quinten, Steffi, Antje en Jari) 
Alle aanpassingen zijn aangeduid op het document in Dropbox. 
 
Brandveiligheid 
 
Brandveiligheid → aanpassing: dit wordt gestuurd door de jeugddienst, adhv de 
keuringsattesten ziet deze erop toe dat deze tijdig worden vervangen. 
Hoe verloopt de “jaarlijkse” keuring momenteel? De keuring kan gratis aangevraagd worden bij 
de brandweer.  
De verenigingen zullen doorgeven welke firma’s  toestellen leveren, de jeugddienst zal alles 
oplijsten en opzoeken er kan gewerkt worden met één raamcontract voor alle jeugdverenigingen. 
 
Voorwaarden: De aanvraag kan ook ingediend worden beherende instanties van het lokaal 
(bijvoorbeeld een vzw gelinkt aan de erkende jeugdvereniging). 
 
Aanvraag voor de subsidie brandveiligheid kan schriftelijk OF digitaal ingediend worden 
 
Max. € 250 per jaar. Bekijken of het mogelijk is om 1 factuur (bv. (€ 1.000) te spreiden over 
verschillende jaren (bv. 4 jaar), op te nemen in het subsidiereglement. 
 
Wordt niet opgenomen in de werkingssubsidies, want deze wordt gebruikt voor de jaarlijkse 
werking van de jeugdverenigingen. 
 
Eventsubsidies  
 
Hoe worden indieners verwittigd? Bevestigingsmail?! 
 
Bv. Steve Strong: verschillende fuiven zonder security, kan 1x € 150 aanvragen 
KLJ, Scouts, JRK, of De Suikerspin kunnen 1x € 150 voor een evenement én 1x € 300 voor een 
fuif met security aanvragen.  
 
Kadervorming 
 
Niet alleen instructeur, animator en hoofdanimator worden terugbetaald. De terugbetaling wordt 
opengetrokken voor alle vormingen. 
 
Kadervorming: min. 2 vormingen per jaar (bv. EHBO en reanimatie en omgaan met kinderen met 
ADHD) → Quinten luistert naar Jordy voor een corona-proof EHBO-opleiding op maandag of 
dinsdag in september/oktober. 
Ideeën zijn welkom → bv. hoe omgaan met “stoute” kinderen, straffen en belonen, … via VDS. 
Sociale Media, drugsproblematiek, brandveiligheid … 
 
Werkingssubsidies 
 
Simulatie van voorbije jaren  

o Met basissubsidie (10% van de restsubsidie voor alle verenigingen) 
o Maximaal punten (bv. max. 3000 punten per vereniging,  
o Punten verdeeld 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeugdraad Moerbeke 
Lindeplaats 7 
B-9180 Moerbeke - 4/6 - 

tel. 09 346 80 05 – fax 09 346 64 08 
www.moerbeke.be 

bankrekening BE92 0910 0030 9823 
 

 Inclusie in jeugd-en sportverenigingen  

Quinten, Jari en Emma (?) zijn geïnteresseerd. Tools voorzien om beschikbaar te maken op de 
gemeentelijke website. Na de zomervakantie zal Robbie contact opnemen met de Werkgroep Sport en 
Beweging en vragen of er geïnteresseerden zijn om in de werkgroep te zetelen. 

 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! 

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 lokale 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.  

 

➔ Aan te vullen door Sarah 

 Communicatie 

 Opstart contentplanning Facebook en Instagram 
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De contentplanning zal door de jeugddienst beheerd worden. 

Alle info (evenementen, foto’s, leuke tutorials, interessante weetjes) mogen hierop gedeeld 
worden. Verenigingen mogen hun content in deze planning zetten, Robbie zet alles online.  

 Financiën 

 Huidige situatie 

Onkostennota 2020 ingediend en gekregen. Er zijn (bijna) geen uitgaven in 2020. 

De begroting 2021 wordt opgemaakt vanaf september. 

 

 Activiteiten 

 Evaluatie activiteiten 

GEEN ACTIVITEITEN 

 Aankomende activiteiten  

TIENERACTIVITEITEN 

- 02/07/2020 avonturensportdag 
- 09/07/2020 skatepark Stekene 
- 17/07/2020 tieneruitstap pretpark 
- 20/07/2020 zwemmen Puyenbroeck 
- 28/07/2020 lasershooting 
- 05/08/2020 initiatie SUP 
- 13/08/2020 hoog touwenparcours 
- 17/08/2020 initiatie snorkelen 
- 25/08/2020 Expeditie Robinson 
- 31/08/2020 zwemmen Koewacht 

KAMPEN 

- 6-10 juli: sportkamp BVLO 
- 13-17 juli: sportkamp Cedalion 
- 20-24 juli: creakamp Crejaksie 
- 3-7 augustus: sportkamp Cedalion 
- 10-14 augustus: sportkamp Cedalion 
- 17-21 augustus: creakamp Crejaksie 
- 24-28 augustus: sportkamp BVLO 

 Nieuws uit de verenigingen 

JEUGDWERK EN COVID-19 

Geen extra punten 
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MONITOREN DE SUIKERSPIN 

Het grootste probleem is het gebrek van een lokaal (bv. dranken koelen) 
Activiteiten bij Tabita thuis, leuk voor bekenden, maar niet voor onbekenden 
Het wekelijks huren van De Kring biedt misschien mogelijkheden, op te nemen tijdens de  
besprekingen met de parochieraad. 

 

 Varia 

PAROCHIERAAD 

Quinten, Jari (en Sarah) gaan samenzitten met de parochieraad met de vraag om o.a. de prijzen 
van de drank voor de Kleine Kring en De Parochiezaal gelijk te trekken. 

KAMPVERVOER 

Advies maken om het kampvervoer uit te breiden tot 150, 200 km of de grenzen van België. 
 

SPEELBOS 

Bedoeling om pad te maaien, promo scholen, bepijlen, … mag enkel buiten het broedseizoen 

Bepijling via het gemeentebestuur → Robbie gaat dit navragen 

Evenement aan de opening van het speelbos koppelen 

Biljartclub Kruisstraat vragen om met hun jaarlijkse wandeling via het speelbos te passeren  

VRIJWILLIGERS VOEDSELBEDELING 

An Blomme (Huis van het Kind Lokeren) doet een oproep naar vrijwilligers om te helpen bij de 
voedselverdeling. 

DETECTIE KINDEREN EN JONGEREN IN (KANS-) ARMOEDE 

Kunnen de jeugdverenigingen een partners zijn in de detectie van jongeren in (kans-) armoede? 
Hoe kunnen de jeugdverenigingen hierover communiceren? Hoe nemen de jeugdverenigingen 
contact op met het Sociaal Huis? Schaalvergroting → 1x per maand. 

Jeugdverenigingen staan ervoor open, maar willen tools aangeboden krijgen (draaiboek). 

TEMPLATES 

Gebruik templates voor vergaderingen, verslagen, … 

ZONE 30 

Willen de jeugdbewegingen meehelpen om krijttekeningen te maken in de zone 30 deze zomer 
(Opperstraat). Zelf templates maken? Krijtspray via het gemeentebestuur? 

  

Volgende jeugdraad:  

donderdag 27 augustus 2020 om 18u00 in het scoutslokaal 


