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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  10/09/2020  

Uur:  20h00 

Locatie:  Raadzaal 

 

Aanwezig: 
Jari (voorzitter), Antje (KLJ), Fanny (penningmeester – Jong VLD), Seppe (KLJ), Steffi 
(JRK), Merijn (SPW), Tabita (SPW), Robbie (secretaris - jeugddienst), Lisa (JRK), Delphine 
(Scouts), Minne (KLJ) en Sarah (Schepen van Jeugd) 
 
Verontschuldigd: 
Quinten (voorzitter), Jordy (JRK), Floor (Scouts), Emma (Scouts), Jasper (onafhankelijk), 
Pieter-Jan (Scouts), Amber De Meurichy (Scouts) 
 

Afwezig 
/ 
 

 Algemeen 

 Nieuwe samenstelling Jeugdraad 

LEDEN DIE STOPPEN OF ZETELEN ALS ONAFHANKELIJKE 

Jordy Van den Bossche (JRK) stopt als lid van de Jeugdraad, maar wil nog steeds helpen op 
activiteiten. Jordy zal vervangen worden door Lisa Hoste. 

Floor Buisseret (Scouts) stopt, maar Delphine Geerinck en Amber Demeurichy zullen de 
Scouts vertegenwoordigen in de Jeugdraad. Emma Beaumont, Jasper Ravelingien en 
Pieter-Jan Lemaire Pieter-Jan zullen in de Jeugdraad zetelen als Onafhankelijke. 

Tabita Turpyn stopt als speelpleincoördinator voor de speelpleinwerking de Suikerspin, maar 
zal in de Jeugdraad blijven zetelen als onaafhankelijke. Merijn gaat op zoek naar een 
extra monitor om De Suikerspin te vertegenwoordigen in de Jeugdraad. 

Seppe Herssens (KLJ) stopt als bestuurslid bij de KLJ, maar zal nog enkele Jeugdraden 
zetelen als vertegenwoordiger voor de KLJ. Ondertussen gaat hij op zoek naar een 
vervang(st)er. 

Geoffrey Dehaen is sinds 1 februari 2020 niet meer actief als jeugdambtenaar en werd 
vervangen door Robbie Wyngaerd, de huidige vrijetijdsconsulent. 

Jari en Quinten zullen hun taken als voorzitters nog één werkingsjaar volhouden. Het wordt 
dus nu reeds uitkijken naar waardige opvolgers binnen de Jeugdraad. 

NIEUWE LEDEN 

We verwelkomen Lisa Hoste (JRK), Delphine Geerinck (Scouts), Amber De Meurichy 
(Scouts), Merijn Dekeyser (SPW) en Robbie Wyngaerd (jeugddienst – secretaris) in de 
Jeugdraad. 
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 Vorig verslag 

 Opvolgpunten 

INZET JORDY ALS JEUGDMONITOR 

Jordy is niet aanwezig en stopt als lid van de Jeugdraad, Quinten gaat contact opnemen met 
Jordy. 

GEBRUIK PAROCHIEZAAL 

Jari en Quinten gaan contact opnemen met de Parochieraad i.v.m. het gebruik van de 
Parochiezaal en de Kleine Kring (en de kosten voor de dranken) voor jeugdverenigingen. 

Ondertussen kan men navragen of de speelpleinwerking De Suikerspin hun wekelijkse 
werking kan laten doorgaan in de Kleine Kring (mits vergoeding). De monitoren van De 
Suikerspin zijn nog steeds opzoek naar een lokaal waar zij hun eigen dranken koel kunnen 
leggen, kunnen vergaderen en activiteiten kunnen organiseren. 

SPEELBOS 

Het snoeien van het speelbos werd uitgesteld en door de coronacrisis kon een officiële 
opening (met receptie) niet georganiseerd worden. Het snoeien van het speelbos zal 
opgenomen worden door het Agentschap Natuur en Bos in het voorjaar 2021 en mee 
uitgevoerd worden door de gemeentelijke technische dienst. Verenigingen die willen helpen 
bij het plaatsen van de signalisatie naar het speelbos, een infobord ter plaatse, een fietsrek, 
… zijn steeds welkom.  

 

Het is de bedoeling dat er bij het snoeien kleine wandelpaden en verzamelplaatsen 
gecreëerd worden. Tijdens hun wekelijkse werking kunnen de jeugdverenigingen de paden 
vrij houden en kampen bouwen. Zo zal het speelbos steeds een beetje groeien. 

VRIJWILIGERS VOEDSELBEDELING 

Vanuit het Sociaal Huis kwam de vraag om te helpen voor de voedselverdeling, maar 
ondertussen is de voedselverdeling opnieuw onder controle. Het voorstel om de lokalen van 
de jeugdverenigingen te gebruiken als ophaalpunten tijdens de wekelijkse werking werd 
positief onthaald, maar voorlopig is dit niet nodig. De lokalen gebruiken als ophaalpunten kan 
drempelverlagend of drempelverhogend werken. Voorlopig blijft de voedselbedeling zal ze 
was. Kan er een flyer of algemene mail i.v.m. kinderen in armoede verstuurd worden naar de 
jeugdverenigingen? Hoe kunnen jeugdverenigingen problemen doorgeven aan het Sociaal 
Huis? Via een meldingsformulier? Zo ja, waar vinden de jeugdverenigingen zo’n formulier? 

DETECTIE KINDEREN IN (KANS-)ARMOEDE 

Mensen met een verhoogde tegemoetkoming hebben recht op een terugbetaling van een 
deel van het lidgeld. Via het Sociaal Huis kan men 30% van het lidgeld recupereren.  

Kledij van jeugdverenigingen kan doorgeven worden of tweedehands aangeboden worden 
via de jeugdvereniging. Jeugdverenigingen kunnen hier zelf kiezen of ze kledij schenken of 
verkopen aan verminderede prijzen aan hun leden. 
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ZONE 30 

In de dorpskern en de schoolomgevingen geldt sinds kort de snelheidsbeperking 30 km/u. Er 
werden nieuwe borden geplaatst en extra ondersteunende maatregelen, zoals 
snelheidsdisplays en de wegmarkeringen, worden zo snel mogelijk geplaatst, maar de 
nieuwe snelheidsbeperkingen zijn wel al van toepassing 

De Werkgroep Verkeer en Mobiliteit vraagt aan de Jeugdraad om een actie te organiseren 
rond de “zone 30”. Tijdens de Week van de Mobiliteit (16-22/09/2020) zal een werkgroep met 
krijtspray en kartonen sjablonen aan de slag gaan om de nieuwe zones 30 op de weg te 
markeren.  

Tabita, Fanny, Steffi, Jari, Merijn, Karel, Antje en Delphine willen deelnemen aan deze actie. 
Afspraak op zondag 20 september om 15 uur op de Markt met fluohesje en met de fiets. 

Robbie zal de pers uitnodigen en vragen om foto’s en tekst te publiceren. 

 Goedkeuring 

Het vorig verslag is goedgekeurd.  

 
 

 Beleid  

 Adviezen 

Ingediend 

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 gemeentebestuur heft nog geen antwoord van IDM ontvangen. 

Op te volgen 

OPENBAAR TOILET IN HET PARK 

Het advies is afgewerkt en kan aan het college overgemaakt worden. Opnemen in het 
Masterplan 2020-2050, o.a. zichtbaarheid verbeteren (verlichting voorzien), soort toiletten 
vastleggen, … . Leden van de Jeudgraad hebben tijd tot zondag 13 september om dit advise 
na te lezen en opmerkingen door te geven. Het oud politiekantoor wordt in de nabije 
toekomst ingericht als openbaar gebouw met openbare toiletten. 
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AFGEVAARDIGDE GECORO 

Jasper zetelt als verantwoordelijke in Gecoro. 

KAMPVERVOER 

Quinten zal een advies opmaken om het kampvervoer uit te breiden tot 150 km, 200 km of 
de grenzen van België. 

 Subsidies 

AANPASSINGEN SUBSIDIEDOSSIER 

Alle aanpassingen zijn aangeduid op het document in Dropbox. 
 

SUBSIDIES VOOR BRANDVEILIGHEID 

Vroeger was er via de Jeugdraad een raamcontract met SICLI, maar het is de bedoeling dat 
alle brandblussers opgenomen worden in het keuringssysteem van de gemeente. Zo zijn we 
zeker dat alle brandblusapparaten minstens jaarlijks gekeurd worden. 
 
Er kan steeds een vrijblijvende controle aangevraagd worden bij de brandweer. Zij geven 
dan tips om het lokaal brandveilig te maken. In het huidige subsidiereglement moet de 
termijn van een rondgang vastgelegd worden (bv. min. één rondgang om de 5 jaar). 
 
De subsidie brandveiligheid bedraagt max. € 250 per jaar per vereniging. De mogelijkheid 
om een factuur (bv. € 1.000) te spreiden over verschillende jaren (bv. 4 jaar) moet 
opgenomen worden in het subsidiereglement. 
 
De aanvraag voor de subsidie brandveiligheid kan schriftelijk OF digitaal ingediend worden 
 

KADERVORMING – AANBOD JEUGDRAAD 

Alleen instructeur, animator en hoofdanimator worden terugbetaald. De terugbetaling wordt 
opengetrokken voor alle vormingen. → aanpassen op de gemeentelijke website. 
 
Kadervorming: min. 2 vormingen per jaar (bv. EHBO en reanimatie en omgaan met kinderen 
met ADHD). Een cursus EHBO is mogelijk, maar wegens corona kan de reanimatie enkel 
theoretisch gegeven worden (dus niet oefenen op poppen). 
Andere ideeën zijn nog steeds welkom → bv. cursus straffen en belonen via VDS, Sociale 
Media, drugsproblematiek, brandveiligheid … 
 

DEADLINE SUBSIDIEDOSSIERS 

Deadline indienen subsidiedossiers = dinsdag 15 september 2020. Binnen 5 dagen moeten 
alle subsidiedossiers ingediend worden → herinnering in de Facebook-groep! ! ! 
Van elke vereniging zal iemand vertegenwoordigd worden om de dossiers te controleren. 
Seppe, Fanny, Lisa, Steffi, Delphine, Quinten, Sarah en Robbie zullen deze subsidiedossiers 
controleren. 
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 Inclusie in jeugd- en sportverenigingen  

Bekijken in samenspraak met de werkgroep Sport en Beweging. 

 Coronasubsidie Moerbeke Zomert 

Alle verenigingen zijn enorm teleurgesteld dat ze niet betrokken werden vanaf het begin van 
de verdeling van deze subsidies om cultuur-, jeugd-, en sportverenigingen te ondersteunen. 
In het College van Burgemeester en Schepenen was de beslissing genomen om lokale 
evenementen te stimuleren om alles ”leefbaar” te houden in Moerbeke én de horeca te 
ondersteunen. In het CBS waren er zeker tegenstrijdige argumenten, maar uiteindelijk werd 
die knoop doorgehakt. 
 
Wegens de coronacrisis werden er géén evenementen georganiseerd en zullen de 
coronasubsidies herverdeeld worden. Het geld van de 2e schijf (evenementen) wordt 
toegevoegd aan 1e schijf (inkomstenverlies + gemaakte kosten). Van de € 57.000 werden 
reeds enkele coronamaatregelen genomen, zoals het terugbetalen van huurgelden aan 
terugbetalingen van de sportverenigingen (totaalbedrag € 4000). 
 
Om de overige € 53.000 zinvol en correct te verdelen, zal een nieuwe werkgroep opgesteld 
worden. Van elke adviesraad worden 2 vertegenwoordigers gevraagd om te zetelen in deze 
werkgroep, aangevuld met Sarah (Jeugd en sport), Robby (Cultuur), Robbie (Vrije Tijd) en/of 
Veerle (Sport). 
  
Sarah heeft een voorbeeldenquête gemaakt om op te sturen naar alle jeugd-, sport-, en 
cultuurverenigingen. De ingevulde enquêtes dienen als voorbereiding voor de werkgroep 
“covid-subsidies”. Het voorstel van deze werkgroep gaat naar Sportraad, Jeugdraad en 
Cultuurraad. Na positief advies gaan alle adviezen naar het CBS en nadien naar GR in 
november. 
 
In november volgt er communicatie naar verenigingen hoeveel uitbetaald wordt aan welke 
vereniging. De uitbetaling van deze covid-subsidies is voorzien eind december. 
 
Idee Antje: coronaproof materiaal of budget voorzien vanuit die “pot” → stimuleert om te 
organiseren. 
 
Afgevaardigden voor werkgroep “COVID-subsidies”:Jari en Quinten, Fanny als reserve voor 
Quinten 

 Nieuws vanuit het gemeentehuis 

AANWERVING COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE 

Talissa Dekeyser is onze nieuwe communicatieverantwoordelijke voor de gemeente. Talissa 
gaat een opleiding overheidscommunicatie volgen om alle communicatie naar een hoger 
niveau te tillen.  
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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. De mooie lay-out door een professionele grafisch ontwerper 
maakt de infofolder aantrekkelijker om te lezen. Activiteiten die door de jeugdverenigingen 
worden toegevoegd aan de Uit-kalender, worden automatisch opgenomen in het infoblad!  

VRIJETIJDSCONSULENT 

Vanaf 1 september is Veerle De Meyer opnieuw actief als sportfunctionaris en combineert 
Robbie een halftijdse betrekking als jeugdambtenaar met een halftijdse betrekking 
mobiliteitsambtenaar. Omdat Robbie momenteel een loopbaanonderbreking neemt t.e.m. 31 
januari 2021, worden er eind 2020 examens uitgeschreven. Er worden examens 
uitgeschreven voor één halftijdse jeugdconsulent én één voltijds projectmedewerker 
(Mobiliteit, Stedenbouw, T.D., …)  

SUBSIDIEDOSSIER TIJDIG INDIENEN 

Deadline indienen subsidiedossiers = 15 september 2020.  

MASTERPLAN 2020-2050 

Bekijk het masterplan 202-2050 via de webinar 

https://www.moerbeke.be/webinar-masterplan-2050 

BIBLIOTHEEK 

Vanaf september is de bibliotheek opnieuw open op zaterdag. 

BOUW SPORTSITE 

De bouw van de sporthal loopt volgens planning, maar de geluidsmuur loopt vertraging op. 

Terrein 2 kan pas ingezaaid worden als de geluidsmuur er staat, want nu moet men nog over 
het terrein met vrachtvervoer en machines. Om het terrein bij het begin van volgend seizoen 
te kunnen gebruiken, moet het eigenlijk nog in oktober ingezaaid worden. Hopelijk lukt dit..  

De klacht tegen de bouw van de sportsite is lopende en het is wachten op een uitspraak. 

 

 Communicatie 

 Contentplanning Facebook en Instagram 

Jeugdverenigingen mogen (meer) gebruik maken van de contentplanning. 

Met de startdagen in het vooruitzicht is het interessant om belangrijke info (datum + uur, 
locatie, programma, wat meebrengen, …) op de contentplanning te plaatsen. Na de 
startdagen mogen jullie, mist toestemming, sfeerfoto’s posten op jullie social media én 
bezorgen aan de jeugddienst. 

Robbie zal deze info overnemen en op de Instagram- en Facebookpagina Moerbeke Jeugd 
plaatsen.  

https://www.moerbeke.be/webinar-masterplan-2050
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 Financiën 

 Huidige situatie 

Fanny heeft een begroting opgemaakt op basis van de begroting 2018-2019. 

Welke activiteiten willen we behouden, schrappen of toevoegen? Het budget kan nadien 
verdeeld worden over de gekozen activiteiten. 

• Jump For Joy: rechtstreeks via De Bruyne 

• Openba(a)r: horeca zijn geen vragende partij want neemt klanten af. Bij het 
organiseren van een pop-up bar is de horeca steeds benadeeld. Op donderdagavond 
zijn alle cafés in Moerbeke gesloten, maar dit is geen ideale avond om iets te 
organiseren. Idee: apero-bar 1x per jaar (bv. zaterdag- of zondagnamiddag) 

• Popeiland: inkomsten gaan naar de medewerkers/helpers 

• Jeugdfuif Lokeren: opnemen als tienerwerking (budget jeugddienst) 

• Nieuwjaarsreceptie: blijft behouden 

• Dag van de Jeugdbeweging: onkosten via de Jeugdraad (budget = € 300) 

Deelnemers laten stemmen via een jeton voor “jeugdbeweging van het jaar”. 

150 bandjes aankopen, 150 koffiekoeken, actie registreren 

• Teambuilding → OK 

• Eten en drinken Jeugdraad → OK 

• Promo FB → jeugddienst → OK 

• Opening speelbos: NIEUW → extra budget voorzien 

• Opening speeltuin: NIEUW → extra budget voorzien 

• Paaseierenraap Moerbeke Feest → promotie maken via Jeugdraad  

• Blijde intrede van Sinterklaas (+- 15 november): NIEUW 

Oproep: Sinterklaas zoekt vervoer naar Moerbeke (via een boor op de Moervaart) 

Robbie zal de komende activiteiten van de jeugddienst mailen naar Fanny. 

 

 Activiteiten 

 Aankomende activiteiten  

TIENERACTIVITEITEN 

- 23/10/2020 Dag Van De Jeugdbeweging 
- 05/11/2020 Wintersportdag 
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 Nieuws uit de verenigingen 

JEUGDWERK EN COVID-19 

Scouts: voor elke bubbel een apart toilet voorzien, evenementen “75 jaar Scouts en Gidsen” 
worden uitgesteld of geannuleerd. 

KLJ: i.p.v. de spaghetti avond zal men tijdens startdag ‘s middags spaghetti voorzien..Het 
eetfestijn zal georganiseerd worden met afhaalmomenten. 

 

 Varia 

AFBRAAK KLASLOKALEN BUURTHUIS (SARAH) 

Na de afbraakwerken van de klaslokaaltjes achter het Buurthuis zal er openbare ruimte zijn 
om opnieuw in te richten. De Jeugdraad kan advies geven hoe deze buitenruimte ingericht 
kan worden. 

 

CONTENTPLANNING (SARAH) 

Startdagen van de verenigingen aankondigen. 

 

MONITORENWERVING DE SUIKERSPIN (MERIJN) 

Monitoren stimuleren om hun animatorcursus te volgen tijdens de herfstvakantie (van 31/10 
t.e.m. 5/10 in Dworp). De cursus wordt 75% terugbetaald (met een max. van € 150). De 
formulieren zijn te vinden op de gemeentelijke website bij jeugd > jeugdsubsidies > 
terugbetaling opleiding. Deze info zal ook verschijnen in de gemeentelijke infofolder van 
oktober. 

Merijn zoekt nog een geschikte locatie voor het monitorenweekend/wervingsdag. Als 
gemeentelijke organisatie hoeven ze niet te betalen voor de refter en de turnzaal. Alle 
ruimten mogen kosteloos gebruikt worden door de speelpleinwerking De Suikerspin. 

Als alternatief zou Merijn kijken of het mogelijk was om de lokalen van de Scouts, de KLJ of 
het JRK te huren of eventueel te overnachten in ’t Verloren Bos in Lokeren. De huur voor het 
Scoutslokaal bedraagt € 120 per nacht, de huur, informatie en beschikbaarheid van het KLJ-
lokaal is terug te vinden via de website. 

Vorig jaar werd een deel van het geld van de speelpleinwerking teruggestort naar de 
financiële dienst. IS het mogelijk om dit terug te vragen om te gebruiken voor het 
monitorenweekend? 

Merijn zal een kostenraming voor het monitorenweekend opmaken en deze, samen met de 
vraag om (een deel van) het geld van vorig jaar terug te storten, bezorgen aan de financiële 
dienst. 
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TENT DE SUIKERSPIN (TABITA) 

De Suikerspin heeft een tent van 12m x 6m aangekocht, maar wenst deze te verkopen of in 
het uitleensysteem van de gemeente te steken. De aankoopprijs bedroeg € 1.149 incl. BTW 
en de tent werd slechts 3 keer gebruikt. 

 

WERFKEET DE SUIKERSPIN (MERIJN) 

De werfkeet van De Suikerspin heeft haar beste dagen gehad en is dringend toe aan 
vervanging. De banden zijn lek, de as is roestig en versleten en er zitten al verschillende 
gaten in de bodem.  

Er zou een buitengewone begroting van € 2.000 (max. per 2 jaar) aangevraagd kunnen 
worden, maar dit zal onvoldoende zijn om de kosten te dekken. Er wordt uitgekeken naar 
verkooppunten van oud militair materiaal om een koopje op de kop te tikken. 

 

GENERATIE ROOKVRIJ (ROBBIE) 

Generatie Rookvrij is een organisatie die kinderen de kans wil geven om op te groeien in 
rookvrije omgevingen, want zien roeken, doet roken. In juli werd een bevraging gemaild naar 
alle jeugd-, sport-, en cultuurverenigingen.  

Volgende Jeugdraad kan Gorik Zelderloo van Logo Gezond+ een toelichting geven over 
Generatie Rookvrij. Verenigingen kunnen deelnemen aan het project en zo hun leden én 
ouders bewust maken om niet te roken in het bijzijn van kinderen. 

De gemeente heeft enkele credits om bv. een workshop “hoe spreek je mensen aan die 
roken” of “stoppen met roken” te organiseren of signalisatie (reclamebord, nadardoek, 
raamstickers, …) aan te kopen. 

Het is de bedoeling om verenigingen dei deelnemen aan het project Generatie Rookvrij te 
stimuleren met een “insentive” (bv. Moerbeekse cadeaubon, gratis gebruik materiaal, …). 

 

SEPPE STOPT 

Seppe stopt als bestuurslid in de KLJ, maar zal nog enkele Jeugdraden meepikken. 

 

 

Data volgende jeugdraden:  

Maandag 19/10, dinsdag 24/11, woensdag 23/12, NY-receptie vrijdag 5/2, 

maandag 29/3, dinsdag 11/5 en dinsdag 29 juni  

JRK vertrekt donderdag 1 juli op kamp, dus geen Jeugdraad op woensdag 30 juni. 

Op de vergadering van dinsdag 29 juni wordt de nieuwe datum voor de 
“startvergadering” in augustus vastgelegd.   

 


