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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  23/11/2020  

Uur:  20h00 

Locatie:  Online - Microsoft Teams 

 

Aanwezig: 

Jari (voorzitter), Quinten (voorzitter), Fanny (penningmeester – Jong VLD), Steffi (JRK), Lisa (JRK), 
Merijn (SPW), Matteo (SPW), Emma (Scouts), Delphine (Scouts), Matthias (KLJ), Jasmien (KLJ), 
Robbie (secretaris - jeugddienst),  
 
 

Verontschuldigd: 
Antje (KLJ), Tabita (Onafhankelijk), Sarah (Schepen) 
 

 

Afwezig 

/ 

 

 

 

 TO DO 

 Promotiemateriaal Generatie Rookvrij 

Slechts 3 reacties via mail, in de toekomst de leden beter bevragen via poll in de privé 
Facebookgroep Jeugdraad → meer feedback 

Er is € 500 voorzien voor de aankoop van promotiemateriaal, te verdelen over de cultuur-, sport- 
en jeugdraad. Verder zijn er 5 credits die gebruikt kunnen worden voor de aankoop van het 
promotiemateriaal (bv. 1 verkeersbord = 1 credit). 

De voorkeur gaat naar één verkeersbord bij elk jeugdlokaal, aan de scholen en de sportsite. 

De sportraad geeft de voorkeur aan een reclamebord op de nieuwe sportsite.  

Op het verkeersbord “i.s.m.” kunnen de logo’s van de gemeente en de adviesraden geplaatst 
worden. 

Indien mogelijk een herasbanner met de slogan “hier SPEEL ik rookvrij” i.p.v. “hier FUIF ik 
rookvrij” omdat de doelgroep vooral jonge kinderen zijn. 

Indien de banner niet aangepast kan worden gaat de keuze naar een rechthoekige vlag indien 
deze gemakkelijk opgezet en afgebroken kan worden. Deze vlag kan dan in de uitleendienst en 
gebruikt worden op evenementen (Buitenspeeldag, opendeurdag, …). 

Indiende rechthoekige vlag niet gemakkelijk opgezet/afgebroken kan wordne, kan nog gekozen 
worden voor een beachvlag met een betonvoet of een watervoet. 

Stickers of V-borden worden niet aangekocht omdat deze niet duurzaam zijn. 
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 Speeltoestellen Bloemenwijk 

Steffi heeft reeds een goed aanzet gegeven met enkele voorbeelden op Pinterest: 

https://nl.pinterest.com/search/pins/?q=Natuurlijke%20speeltuin&rs=srs&b_id=BET8EEgYEafAA
AAAAAAAAAB9F-6iRZ_X4g_i9pkIkaGYASbh6c4ogr-Y_1xN-TXT7Q0FekSrUE1u1N12T7-
Pot4&source_id=42OmBSFL  

Dit document staat op de dropbox en kan verder aangevuld worden (o.a. door Merijn en Antje). 

Het huidige document zal ik reeds aan Koen Mertens, Schepen van o.a. Omgevingsbeleid. 

 Brainstorm vormingen 

Robbie heeft reeds enkele interessante websites gevonden rond gamen en andere verslavingen 
én mentaal welzijn (zie to do-lijst). Momenteel loopt er een actie “Donkere gedachten” van 20/11 
t.e.m. 25/11. Elke vrijdag wordt een post geplaatst op de Facebook-pagina Moerbeke Jeugd. 

 

 Vorig verslag 

 Opvolgpunten 

TOEGANG DROPBOX EN GOOGLE AGENDA VOOR IEDEREEN IN ORDE? 

Email adressen van Jasmien en Lotte werden toegevoegd. 

INZET JORDY ALS JEUGDMONITOR 

Op te volgen zodra het opnieuw mogelijk is om fysiek af te spreken 

PAROCHIERAAD INZAKE GEBRUIK PAROCHIEZAAL EN KLEINE KRING 

Op te volgen zodra het opnieuw mogelijk is om fysiek af te spreken 

SPEELBOS 

Jasper en Seppe zullen vanaf maart 2021 het speelbos speelklaar maken i.s.m. de gemeentelijke 
technische dienst én de leden van de Jeugdraad/jeugdverenigingen. 

SOCIAAL HUIS (VOEDSELBEDELING/KANSARMOEDE 

Jari neemt contact op met de maatschappelijke assistenten van het Sociaal Huis 

GENERATIE ROOKVRIJ 

Reeds besproken bij “to do”. 

 Goedkeuring 

Het vorig verslag is goedgekeurd.  

 

https://nl.pinterest.com/search/pins/?q=Natuurlijke%20speeltuin&rs=srs&b_id=BET8EEgYEafAAAAAAAAAAAB9F-6iRZ_X4g_i9pkIkaGYASbh6c4ogr-Y_1xN-TXT7Q0FekSrUE1u1N12T7-Pot4&source_id=42OmBSFL
https://nl.pinterest.com/search/pins/?q=Natuurlijke%20speeltuin&rs=srs&b_id=BET8EEgYEafAAAAAAAAAAAB9F-6iRZ_X4g_i9pkIkaGYASbh6c4ogr-Y_1xN-TXT7Q0FekSrUE1u1N12T7-Pot4&source_id=42OmBSFL
https://nl.pinterest.com/search/pins/?q=Natuurlijke%20speeltuin&rs=srs&b_id=BET8EEgYEafAAAAAAAAAAAB9F-6iRZ_X4g_i9pkIkaGYASbh6c4ogr-Y_1xN-TXT7Q0FekSrUE1u1N12T7-Pot4&source_id=42OmBSFL
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 Beleid  

 Adviezen 

INGEDIEND 

VERLAGING LEEFTIJD GAS BOETES NAAR 14 JAAR 

Reeds ingediend in het CBS. Feedback: OK 

 

OPENBAAR TOILET IN HET PARK 

Reeds ingediend in het CBS. Feedback: in het oude politiekantoor zullen openbare toiletten 
voorzien worden. De openingsuren van deze toiletten liggen nog niet vast. Bij de renovatie van 
het park zullen wachtbuizen voor de verlichting voorzien worden. Nadien kan er, afhankelijk van 
het budget, sfeerverlichting geplaatst worden. 

 

500 KG GRATIS AFVAL 

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

Verenigingen zouden via het kaart-systeem recht hebben op 500 kg gratis afval. 

Het antwoord van IDM moet dus worden opgevolgd → Robbie zal IDM contacteren. 

 

OP TE VOLGEN 

LANDSCHAPSPLAN BLOEMENWIJK 

Reeds besproken bij “to do”.  

 

AFVAARDIGING GECORO 

Quinten zal dit advies verder afwerken en mailen naar de leden van de Jeudgraad. Na het 
ontvangen van het advies krijgen de leden één week tijd om te reageren, nadien kan het 
ingediend worden bij het CBS. 

 

KAMPVERVOER 

Quinten zal dit advies verder afwerken en mailen naar de leden van de Jeudgraad. Na het 
ontvangen van het advies krijgen de leden één week tijd om te reageren, nadien kan het 
ingediend worden bij het CBS. Momenteel hebben (jeugd-)verenigingen recht op gratis 
kampvervoer tot 80 km vanaf Moerbeke, de overige kilometers zijn betalend (€1 per km). Het 
advies is om deze afstand op te trekken tot 200 km, maar te beperken in aantal ritten per jaar. 
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 Subsidies 

AANPASSING SUBSIDIEDOSSIER – STAND VAN ZAKEN 

Er is reeds een werkgroep voor het subsidiedossier (Fanny, Quinten, Steffi, Antje en Jari) 
Alle aanpassingen zijn aangeduid op het document in Dropbox. 

SUBSIDIES BRANDVEILIGHEID 

Alle verenigingen hebben hun brandwerend materiaal opgelijst een bezorgd aan Robbie. 
Robbie heeft een rondgang door de brandweer aangevraagd voor de 3 jeugdlokalen. 
De verantwoordelijken van de lokalen zullen rechtstreeks gecontacteerd worden door de 
brandweer en de jeugddienst krijgt een verslag van de 3 rondgangen. 
De brandweer extra bevragen wat volgens hen de beste frequentie is van zo’n rondgang. 

KADERVORMING -AANBOD JEUGDRAAD 

Fanny stelt voor om de EHBO-vorming tweejaarlijks aan te beiden. 
Het is belangrijk om in te spelen op de “hot items” zoals bv. mentaal welbevinden. 
De meeste webinars zijn gericht op de ouders. 
De doelgroepen zijn 1) leiding, 2) kinderen en 3) ouders 
To do: 
Leiding bevragen a.d.h;v. een Excellijst. Jari zal deze invullijst opmaken. 
Sociaal Huis vragen om een vormign rond kwestbare kinderen te geven (Jari). 
Bataljong informeren over hun aanbodonline sessies voor de Jeugdraad (Robbie). 

EVALUATIE SUBSIDIES 2019-2020 

Het controleren van de subsidies is vlot verlopen. De leden die (nog) niet betaald hadden bij de 
Scouts werden verwijderd uit de ledenlijst. De bijkomende vragen i.v.m. evenementen werden 
snel beantwoord door de verenigingen. 
Iedereen kan nog kadervormingssubsidies indienen t.e.m. maandag 30 november. Vanaf 1 
december krijgt de financiële dienst de opdracht om de werkingssubsidies uit te betalen. 
Kadervormingssubsidies die vanaf 1 december worden ingediend, worden uitbetaald vanaf 1 
januari 2021. 

 Inclusie in jeugd-en sportverenigingen  

Jari, Quinten en Emma (?) zullen dit verder opvolgen. 

 Coronasubsidies verenigingen 

De werkgroep covidsubsidies heeft intensief gewerkt om een reglement en een puntensysteem 
op te stellen. De adviesraden zullen gevraagd worden om advies te geven over dit reglement en 
het invuldocument tegen vrijdag 11 december. Op maandag 14 december kan het CBS deze 
adviezen lezen (en goedkeuren). De werkgroep kan dan op donderdag 17 december de 
eventuele opmerkingen opnemen in het reglement en het invuldocument.  
Op 26 januari kunnen het definitieve reglement en het invuldocument goedgekeurd worden op de 
gemeenteraad. Nadien ontvangen alle verenigingen de definitieve versie van het reglement en 
het invuldocument. T.e.m. zondag 14 februari kunnen dossiers ingediend worden, van 15 t.e.m. 
22 februari worden de dossiers gecontroleerd en tijdens de laatste week van februari worden de 
covidsubsidies uitbetaald. Eén vierde van het totale bedrag wordt gereserveerd voor 2021. 
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 Nieuws vanuit het gemeentehuis 

AANWERVING HALFTIJDS JEUGDCONSULENT 

De selectieprocedure voor de halftijdse jeugdconsulent is gestart. Op vrijdag 13 november 
hebben de kandidaten de schriftelijke proef ontvangen. Deze mocht thuis gemaakt worden en 
moest uiterlijk donderdag 19 november ingediend worden. Wie geslaagd is voor de schriftelijke 
proef zal op dinsdag 1 december uitgenodigd worden voor het mondeling examen. Half 
december zal de meest geschikte kandidaat bekend gemaakt worden. 

 Communicatie 

 Contentplanning Facebook en Instagram 

De Internationale Dag van de Rechten van het Kind op vrijdag 20 november is een beetje 
“verloren” gegaan. Jeugdverenigingen hadden activiteiten in dit thema kunnen organiseren en de 
jeugddienst had meer informatie kunnen delen via Facebook en Instagram. 

De post rond seniorenweek had meer gedeeld kunnen worden via de social media van de 
jeugdverenigingen. ER konden eventueel activiteiten (tekeningen kleuren voor bewoners van het 
rusthuis) georganiseerd kunnen worden. 

TIP: contentplanning in het begin van het werkingsjaar bekijken en belangrijke data vastleggen. 
De website www.ilikemedia.be is een tool om te “Scoren met creatieve content op sociale media”. 

 Financiën 

 Huidige situatie 

Enkele uitgaven voor de DVDJ t.w.v. +- € 290 (€ 300 budget) 

 Begroting 

De begroting kan goedgekeurd worden. OK. 

 

 Activiteiten 

 Evaluatie activiteiten 

DVDJ 

Ondanks de coronamaatregelen toch een succes met (de verwachte) 150 deelnemers. Jammer 
dat de KLJ niet aanwezig was, maar blijkbaar werd de DVDJ niet besproken op de 
bestuursvergadering. Bij de aanwezigheidslijsten was het niet eenvoudig als er iemand van de 
KLJ zich kwam aanmelden. Het concept van de “goodie bag” is een idee dat volgend jaar, zelfs 
zonder coronamaatregelen, opnieuw opgenomen kan worden (eventueel aangevuld met een “vrij 
aanbod”). Het gebruik van de jetons voor het puntensysteem was praktisch en visueel (wie is aan 
het winnen?). Applausje voor de winnaars voor dit jaar: het Jeugd Rode Kruis.    

http://www.ilikemedia.be/
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JONGTOURAGE 

De gemeente was tijdig ingeschreven, maar de leden van de Jeugdraad hadden de info om zich 
apart in te schrijven via de website niet tijdig ontvangen. 

Dit jaar werd een 4-daags online programma aangeboden dat toch behoorlijk intensief was. Elke 
avond was er een plenair deel en nadien konden de deelnemers via breakout rooms naar hun 
gekozen sessie. Tijdens het gezamenlijke deel werden de 7 B’s van een toegankelijke 
jeugdwerking (bruikbaar voor alle deelnemers, begrijpbaar en duidelijk, bekend in de buurt, 
betaalbaar voor ieder gezin, beschikbaar als het nodig is, een betrouwbare omgeving en vlot 
bereikbaar) toegelicht. Een goede opfrissing, maar omdat deze toelichting verdeeld werd over de 
4 dagen, ging die verloren als je een dag niet kon meevolgen. 

De jeugdraad van Beernem heeft een eigen website ontwikkelt waarop ze zichzelf, hun werking, 
hun visie en hun adviezen kunnen voorstellen. Hun ambitienota 2018 werd door een extern 
bureau op een moderne manier, met memes, ontwikkelt en als boekje verstuurt naar alle 
jongeren in Beernem. www.jeugdraadbeernem.be. Een idee voor de Jeugdraad van Moerbeke 
om een pagina zelfstandig te beheren? Bv. www.moerbeke.be/jeugdraad. 

In Moerbeke zijn het vooral leden van de jeugdverenigingen die zetelen in de Jeugdraad, terwijl 
er in de jeugdraad van Beernem vooral onafhankelijken zetelen, wat toch voor een ander beleid 
zorgt. Bovendien hebben de leden van de jeugdverenigingen reeds verschillende taken en 
verplichtingen binnen de jeugdwerking. Het zou goed zijn als er extra onafhankelijken zouden 
zetelen in de Jeugdraad, maar hoe kunnen we deze personen bereiken en betrekken? 

Via een enquête werd gepolst naar de organisatie van Jongtourage in 2021. De deelnemers 
konden kiezen tussen 1 of 4 dagen offline, 1 of 4 avonden online of een combinatie van beiden. 
Volgend jaar zullen we ontdekken wat het aanbod van Jongtourage zal brengen. 

 Aankomende activiteiten  

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Digitale apero? 
 

 Varia 

MERIJN 

Hoe zit het met de aanstelling van de speelpleincoördinator? De kandidaturen moesten ten 
laatste 31 oktober ingediend worden. Merijn Dekeyser en Matteo Selleslagh zullen officieel 
aangesteld worden als speelpleincoördinatoren voor de speelpleinwerking De Suikerspin. 

 

MATTHIAS 

Als vereniging mogen we 1x per jaar ’t Buurthuis op de Kruisstraat gratis gebruiken (voor een 
streekbierenavond). De enige voorwaarde is het vermelden van het logo van de gemeente op de 
flyers en affiches. Welk logo moet gebruikt worden? Moerbeke of Moerbeke Jeugd? Het logo van 
Moerbeke is downloadbaar vanop de website en mag gepruikt worden op de flyers en affiches. 
Het logo van Moerbeke Jeugd wordt gebruikt bij activiteiten door of i.s.m. de jeugddienst. 
 

http://www.jeugdraadbeernem.be/
http://www.moerbeke.be/jeugdraad
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JARI 

Gelieve de campagne “onzichtbare kinderen” te delen op de social media van de 
jeugdverenigingen en de Facebook- en Instagrampagina Moerbeke Jeugd. 

 

ROBBIE 

Jongeren tussen 12 en 16 jaar hebben het momenteel niet gemakkelijk. Ze mogen niet 
deelnemen aan activiteiten en rondhangen op de openbare ruimtes wordt vaak als overlast 
beschouwd. Bovendien is dit een doelgroep die moeilijk te bereiken is én vaak vergeten wordt. 
Gelieve de eigen leden te bevragen naar hun interesses en noden en mee te denken naar 
oplossingen om hun een plaats in Moerbeke aan te bieden 

 

. 

  

Volgende jeugdraad:  

Woensdag 23 december 2020 om 20 uur – online via Teams 


