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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  20/10/2020  

Uur:  20h00 

Locatie:  Raadzaal 

 

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

Afwezig 
/ 

 Generatie Rookvrij 

 Wat is Generatie Rookvrij? 

 Voorwaarden Rookvrije vereniging 

 Beloning 

 Promotiemateriaal 

 5 credits LOGO Gezond+ 

 Algemeen 

 Nieuwe samenstelling Jeugdraad 

NIEUWE LEDEN, LEDEN DIE STOPPEN OF ZETELEN ALS ONAFHANKELIJKE 

Minne Aper (KLJ) stopt, maar wordt vervangen door jasmine Lauwers en Lotte Van de 
Sompel. 

Emma Beaumont en Delphine Geerinck zetelen in de Jeugdraad voor de Scouts. Amber 
Demeurichy, Jasper Ravelingien en Pieter-Jan lamaire zetelen als onafhankelijke. 

Seppe Herssens (KLJ) stopt, maar zal samen met jasper het project “speelbos” opvolgen en 
dit ten gepaste tijde komen voorstellen op de Jeugdraad. 
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 Vorig verslag 

3.1 TO DO 

AFSPRAAK MET PAROCHIE 

Op te volgen door Quinten, Jari en Sarah 

INDIENEN SUBSIDIES 

Alle jeugdverenigingen hebben hun subsidiedossiers tijdig ingediend. 

CONTROLE SUBSIDIES 

De controle zal uitgevoerd worden op donderdag 29 oktober om 20 uur in de Raadzaal. 

PERSBERICHT ZONE 30 

De pers was aanwezig en heeft een artikel gepubliceerd op de website van HLN. 

CONTACT SOCIAAL HUIS 

Jari zal contact opnemen met An Blomme (voedselbedeling) en/of Stephanie Poppe 
(maatschappelijk werkster) i.v.m. de voedselbedeling. De Jeugdverenigingen willen helpen, 
meer wensen meer informatie (hoe kunnen leden in contact komen met het Sociaal Huis, 
van welke kortingen kunnen ze genieten, …). Eventueel voor een flyer die ze aan alle leden 
kunnen uitdelen. 

NIEUWE LEDEN TOEVOEGEN DROPBOX + AGENDA 

Robbie zal de email adressen van Lisa, Jasmien en Lotte toevoegen in dropbox. 

ADVIES KAMPVERVOER 

Quinten heeft een advies opgemaakt voor kampvervoer tot 200 (i.p.v. 80) km binnen België. 
Voorstel om de frequentie (bv. 1x per jaar) te vermelden in het advies.  

OPLIJSTEN BRANDBESTRIJDINGSMATERIAAL 

De jeugdverenigingen hebben hun brandbestrijdingsmateriaal opgelijst. Het is de bedoeling 
dat het gemeentebestuur een rondleiding voor elk jeugdlokaal (JRK, KLJ en SCOUTS) 
aanvraagt bij de brandweer’. Op basis van het verslag van de brandweer kunnen de 
brandsubsidies aangewend worden om de punten uit het verslag aan te pakken. 

ADVIES GECORO 

Het advies is opgemaakt door Jasper e nstaat klaar om ingeidend te worden. Japser eraan 
herinneren om dit advies in te dienen. 

UPDATE SUBSIDIEREGLEMENT 

Op te volgen door Quinten, Steffi, Antje, Fanny en Jari 
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3.2 Opvolgpunten 

TOEGANG DROPBOX EN GOOGLE AGENDA 

Heeft iedereen toegang tot de dropbox en Google Agenda? En de privé FB-groep Jeugdraad? 

INZET JORDY ALS JEUGDMONITOR 

Quinten gaat contact opnemen met Jordy en dit verder opvolgen. 

GEBRUIK PAROCHIEZAAL 

Jari, Quinten en Sarah 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. 

SPEELBOS 

Jasper en Seppe zullen het project “speelbos” verder opvolgen en dit ten gepaste tijde 
komen toelichten in de Jeugdraad. 

SOCIAAL HUIS 

De jeugdverenigingen zullen niet actief helpen bij de voedselbedeling, maar willen  wel 
meedenken hoe men de kansarmoede in de gemeente kan aanpakken. 

3.3 Goedkeuring 

Het vorig verslag is goedgekeurd. 

 

3.4 Beleid  

3.4.1 Adviezen 

Ingediend 

VERLAGING LEEFTIJD GAS BOETES NAAR 14 JAAR 

Het advies werd goedgekeurd door het CBS. 

OPENBAAR TOILET IN HET PARK 

Het advies werd goedgekeurd door het CBS. Het oud politiekantoor wordt in de nabije 
toekomst ingericht als openbaar gebouw met openbare toiletten. (streefdatum = 2021). De 
openingsuren van deze openbare toiletten liggen nog niet vast. Voor de verlichting zal men 
reeds wachtbuizen plaatsen, zodat er op een later tijdstip effectief sfeerverlichting 
geïnstalleerd kan worden als het budget dit toelaat. 
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500 KG GRATIS AFVAL 

Het gemeentebestuur heeft het advies gelezen en per brief overgemaakt aan IDM. 
Momenteel heeft het gemeentebestuur nog geen antwoord van IDM ontvangen.  

Op te volgen 

LANDSCHAPSPLAN BLOEMENWIJK 

De leden van de jeugdverenigingen gaan op zoek naar ideeën om de groene zone t.h.v. de 
Bloemenwijk in te richten. Liefst met natuurlijke elementen om met zo weinig mogelijk 
middelen zoveel mogelijk te doen (grote omvergevallen boomstam, trekvlot, stepstones, …)  

AFGEVAARDIGDE GECORO 

Jasper eraan herinneren dat dit advies geschreven en ingediend mag worden. 
 

KAMPVERVOER 

Quinten heeft een advies opgemaakt voor kampvervoer tot 200 km binnen België. In het 
advies moet enkel nog de frequentie (bv. 1 keer per jaar) toegevoegd worden. 
 

3.4.2 Subsidies 

AANPASSINGEN SUBSIDIEDOSSIER 

Alle aanpassingen zijn aangeduid op het document in Dropbox. 
 

SUBSIDIES VOOR BRANDVEILIGHEID 

De Jeugdverenigingen hebben hun brandwerend materiaal opgelijst. Het gemeentebestuur 
zal een rondgang in alle jeugdlokalen aanvragen. Op basis van het verslag kunnen de 
brandsubsidies aangewend worden om de lokalen brandveiliger te maken.  
 

KADERVORMING – AANBOD JEUGDRAAD 

De leden van de Jeugdraad gaan op zoek naar interessante vormingen die passen binnen 
de kadervorming om beroep te doen op de kadervormingssubsidies.  
Bv. een webinar “hoe hou ik mijn kind bezig tijdens de lockdown?”. Dit is laagdrempelig én 
coronaproof. Voor informatie over o.a. mentale gezondheid en faalangst (blokperiode) kan 
men terecht bij de jongerenorganisaties Awel en Wat Wat.  
 

EVALUATIE SUBSIDIES 2019-2020 

De subsidiedossiers worden op donderdag 29 oktober gecontroleerd door Fanny, Lisa, Steffi, 
Delphine, Quinten, Sarah en Robbie. Nadien volgt de evaluatie (Jeugdraad 24/11/2020).  
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3.4.3 Inclusie in jeugd- en sportverenigingen  

Bekijken in samenspraak met de werkgroep Sport en Beweging. 

3.4.4 Coronasubsidies verenigingen 

Op 20 oktober komt de werkgroep covidsubsidies voor de eerste keer samen om de 
verdeling van de € 53.000 subsidies te bespreken. Het is de bedoeling om de voorwaarden 
en activiteiten te bespreken en de krijtlijnen voor een reglement vast te leggen. 

3.4.5 Nieuws vanuit het gemeentehuis 

JEUGDCONSULENT 

De vacature voor jeugdconsulent staat online. Wie wenst, kan zich kandidaat stellen. 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Het gemeentebestuur zal dit jaar geen nieuwjaarsreceptie organiseren. De Jeugdraad kan 
eventueel een receptie organiseren in openlucht (bv. in de pergola van het gemeentepark). 

 

3.5 Communicatie 

3.5.1 Contentplanning Facebook en Instagram 

De startdagen van de jeugdverenigingen werden gedeeld op de FB-pagina Moerbeke Jeugd.  

Terugbetaling kadersubsidies en activiteiten van verenigingen blijven promoten 

 

3.6 Financiën 

3.6.1 Huidige situatie 

Dit jaar geen inkomsten, enkel uitgaven (o.a. DVDJ). Er is nog een reservekapitaal, maar het 
zou leuk zijn om eens een activiteit te organiseren en inkomsten te genereren. 

Voorstel om de budgetten voor teambuilding (€ 400) en eten en drinken (€ 250) samen te 
voegen onder “bestuursactiviteiten Jeugdraad”. De jeugdraad voorziet € 30 p.p. per jaar. 

Tijdens de (her-)opening van de speeltuin van De Vlinderdreef kunnen polsbandjes van 
Moerbeke jeugd uitgedeeld worden + kan eventueel een bar opengehouden worden. 

3.6.2 Begroting 

Fanny bezorgt een overzicht van de begroting (PDF- of Excel-bestand). 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

bankrekening BE92 0910 0030 9823 
 

3.7 Activiteiten 

3.7.1 Aankomende activiteiten  

TIENERACTIVITEITEN 

- 23/10/2020: Dag Van De Jeugdbeweging 
- 03/11/2020: Kamp Cedalion @ gemeentepark 

 

3.8 Nieuws uit de verenigingen 

SCOUTS 

Eén giver is positief getest op COVID-19. 

JRK 

Alle activiteiten gaan zoveel mogelijk door in openlucht. 

SPW 

Zaterdag 24 oktober = moniwerving speelpleinwerking De Suikerspin. 

KLJ 

Op het eetfestijn werden zo’n 500 porties stoverij en vol-au-vent verkocht. 

JONG-VLD 

Jong-VLD gaat een quiz organiseren. Een datum is nog niet bekend, maar het zal allemaal 
digitaal en coronaproof verlopen via Kahoot. 

 

3.9 Varia 

DELPHINE: MOGEN WE EEN SOEPVERKOOP ORGANISEREN? 

Een afhaalmoment, waarbij men op voorhand soep kan bestellen, is mogelijk 

 

3.10 TO DO 

Brainstormen over vormingen (kadervormingsubsidies). 

Brainstormen over mogelijke natuurlijke elementen voor de groene zone “Bloemenwijk”. 

Data volgende jeugdraad:  

dinsdag 24/11/2020 om 20 uur in de Raadzaal 


