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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  18/02/2021  

Uur:  20u00 

Locatie:  Online - Microsoft Teams 

 

Aanwezig: 

Jari (voorzitter), Fanny (penningmeester – Jong VLD), Steffi (JRK), Lisa (JRK), Merijn (SPW), 
Delphine (Scouts), Lotte (Onafhankelijk), Jasmien (KLJ), Antje (KLJ), Kim (secretaris - 
jeugddienst), Emma (Scouts), Sarah (Schepen), Senne (KLJ) 
 
 
Verontschuldigd: 
Quinten (voorzitter), Tabita (Onafhankelijk), Matteo (SPW) 
 

 Voorstelling nieuwe jeugdconsulent Kim Collewaert 

Kim is op 1 februari halftijds gestart. Ze verdeelt haar uren over de jeugddienst en de dienst 
toerisme.  Ze is zich nog volop aan het inwerken maar heeft er heel veel zin in! Kim is afkomstig 
van Lokeren, maar woont bijna 8 jaar in Moerbeke, samen met haar vriend en hun zoontje van 6. 

 Vorig Verslag 

 Opvolgpunten 

INZET JORDY ALS JEUGDMONITOR 

Dit is momenteel niet haalbaar. Op te volgen van 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 zien het zitten om nog verder na te denken over het plan en het speelbos vanaf 
maart 2021 speelklaar te maken i.s.m. de gemeentelijke technische dienst én de leden van de 
Jeugdraad/jeugdverenigingen. 

GENERATIE ROOKVRIJ 

Jari vraagt of het promomateriaal al geleverd is. Kim heeft dit nog niet gezien en vraagt na of dit 
wel degelijk besteld werd. 
Na controle blijkt dat het promomateriaal geleverd werd in het gemeentehuis. Te bespreken op 
volgende jeugdraad. 
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INCLUSIE IN JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN 

Nog steeds on hold → op te volgen 

ONZICHTBARE KINDEREN 

Jari vraagt om na te denken wat wij als jeugdraad kunnen doen voor de onzichtbare kinderen 
(kwetsbare kinderen die zich zorgen maken, waardoor ze niet kunnen, mogen of durven kind 
zijn.) 

 Goedkeuring 

Het vorig verslag is goedgekeurd.  

 Beleid  

 Ingediende adviezen 

OPENBAAR TOILET IN HET PARK 

Toekomstplannen 2021 

500 KG GRATIS AFVAL 

Kim werkt niet alleen halftijds voor gemeente Moerbeke, maar ook halftijds voor IDM. 
Ze heeft dit advies doorgegeven aan IDM en wacht op hun feedback.  

LANDSCHAPSPLAN BLOEMENWIJK 

Sarah geeft aan dat Koen dit verder opneemt en zal doorgeven aan de ontwerper van de site. 
Wordt zeker terug gekoppeld naar ons. 

 Op te volgen adviezen 

KAMPVERVOER 

Advies wordt op CBS geagendeerd door Kim 

AFVAARDIGING GECORO 

(=gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening). Quinten zal dit advies verder opvolgen. 

 Subsidies 

AANPASSINGEN SUBSIDIEDOSSIER 

Nu moet je subsidies zowel schriftelijk als digitaal indienen. De jeugdraad wenst subsidies 
uitsluitend digitaal in te dienen en heeft aan Sarah gevraagd om de aanvraagformulieren te 
integreren in de website. Volgens Sarah zou het geen probleem zijn mocht dit enkel digitaal 
getekend zijn.   
Van zodra dit goedgekeurd wordt, zou Talissa deze op de website kunnen voorzien. 
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Jari vraagt om tegen volgende jeugdraad alle subsidiedossiers gelezen te hebben, zodat dit op 
CBS kan komen en vanaf september in werking kan treden. 
 

KADERVORMING – AANBOD JEUGDRAAD 

Kadervorming moet gestimuleerd en aangeboden worden vanuit de jeugdraad.  

Op dropbox is er een lijst waar bepaalde vormingen opgelijst staan. Ideeën mogen daarin ook 
gezet worden, alsook het doelpubliek (= focus ligt op jeugd en jeugdraad, en NIET op ouders 
van) onder het mapje “ideeën kadervorming”. 
 
Werkingssubsidie = de subsidie die jullie allemaal krijgen m.u.v. speelplein (die krijgen andere 
middelen) 
Wij willen de kloof tussen kleine en grotere verenigingen iets meer gelijk trekken zodat de 
kleinere ook meer kansen krijgen. Vandaar de keuze om een soort basissubsidie te gaan 
introduceren; 25% van het werkingsbudget wordt dan verdeeld over de verenigingen die een 
dossier indienen. 
De overige 75% wordt nog altijd aan de hand van het werkingssysteem verdeeld (verhouding 
puntenaantal). Zo worden kleinere verenigingen beter ondersteund. 
 
Leidingsbindingsactiviteiten: 
1 punt per aanwezige per activiteit. Met een maximum van 12 activiteiten per jaar die minimum 2 
jaar duren. 
Indien de leidingsbindingsactiviteit een vormend doeleind heeft die de vereniging ten goede komt, 
worden 3 punten per aanwezige per activiteit toegekend. 
 
Opmerking; ‘vormend doeleind’ moet nog gedefinieerd worden. 
 

SUBSIDIES BRANDVEILIGHEID 

Het gemeentebestuur voorziet om de 5 jaar een brandinspectie voor ieder lokaal in Moerbeke dat 
hoofdzakelijk ter beschikking staat van erkende jeugdverenigingen. Met deze subsidie wil het 
gemeentestuur inzetten op veilige (jeugd)lokalen in Moerbeke. Dit wordt gestuurd door de 
jeugddienst, aan de hand van de keuringsattesten ziet deze erop toe dat deze tijdig worden 
vervangen. Te bekijken door voorzitters met Kim 
 
Procedure aanvraag –> initiële aanvraag moet uiterlijk binnen het jaar waarin de inspectie 
uitgevoerd is, digitaal ingediend worden bij de jeugddienst via jeugd@moerbeke.be De eventueel 
nog niet gedekte kosten of later uitgevoerde werken kunnen hierop volgend jaarlijks, tot 5 jaar na 
inspectie, worden ingediend.   
 
Iedere aanvrager heeft recht op een terugbetaling van maximum € 250 per jaar, beperkt tot het 
maximum van factuurbedrag(en). Als een vereniging grotere kosten moet doen om aan het 
inspectieverslag tegemoet te komen, kunnen ze die kosten gespreid over 5 jaar (tot de volgende 
inspectieronde) inbrengen. De terugbetaling gebeurt binnen 3 maanden na indienen.  
 

EVENTSUBSIDIES  

mailto:jeugd@moerbeke.be
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Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een event en een fuif. Een fuif is een event waar 
erkende security aanwezig is.  
 
Voorwaarden: 
Je kan aanspraak maken op deze subsidie als je voldoet aan volgende voorwaarden: 

➢ Event is openbaar en vindt plaats op grondgebied Moerbeke-Waas 
➢ Georganiseerd voor jeugd 
➢ Event aangevraagd via evenementenformulier van Moerbeke-Waas.  

OPGELET; bij het organiseren van een fuif kan je enkel aansprak maken op eventsubsidie als je 
gebruik maakt van erkende security tijdens de fuif. 
 
Financiële ondersteuning: maximaal 1 aanvraag per jaar per organisator, met uitzondering van 
erkende jeugdverenigingen waarvoor maximaal 2 aanvragen per jaar geldt.  
Voor een event kan je maximum €150 subsidies verkrijgen, en voor een fuif kan je  

➢ maximum € 150/fuif 
➢ € 300 / fuif (beperkt tot maximum van factuurbedrag bewakingsfirma).  

 

CORONASUBSIDIES VERENIGINGEN 

 Nieuws vanuit het gemeentehuis 

CORONASUBSIDIES 

Er zijn 32 aanvragen binnen gekomen; positief! 
Er zal een advies gemaakt worden op basis van de dossiers die zijn binnen gekomen. 
Dan gaat het naar college en dan wordt het uitbetaald. Moet NIET meer naar de gemeenteraad. 
Bedoeling is om dit tegen eerste week van maart uit te betalen. JRK, Scouts, KLJ, Papemutsjes 
hebben ingediend. 
Er kan nog niet gezegd worden hoeveel iedereen krijgt. 
Maar er zal wel een mooie balans zijn tussen wat ze terugkrijgen en het geleden verlies →  
iedereen krijgt een mooi percentage terug.  

NIEUWE SPORTSITE 

Stand van zaken: ze zijn nu bezig met de panelen aan de buitenkant te plaatsen. Maandag 
beginnen ze met aanleg van het terrein rondom; de parking enz. gaat vorm beginnen krijgen. 

Volgende fase = tennispleinen en padel en binnenafwerking sporthal. 

Deadline: We hopen een afgewerkte sporthal te hebben tegen eind september om 1 oktober te 
kunnen starten. 

Probleemstelling: Buiten is er nog steeds hetzelfde probleem, want geluidsmuur is niet af. Er zijn 
problemen met de aannemer van de geluidsmuur; heeft zanddam niet goed uitgevoerd waardoor 
gemeente niet toestaat om geluidsmuur daarop te zetten → moet nu naar rechtbank om te 
proberen tot een overeenkomst te komen → ligt dus voorlopig stil, en we moeten de gerechtelijke 
procedure afwachten 

OUDE SPORTHAL 

Sarah wil graag een soort afbreekfeestje/fuif houden in de oude sporthal waarbij alles kan 
(behalve ramen uitsjotten). Het zou leuk zijn om hier een aantal activiteiten in te doen die je 
nergens anders kan doen. Bijvoorbeeld tijdelijk een week lang paintball hierin installeren. 
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Ideetjes hierover zijn zeer welkom! Ook de sportraad zal gevraagd worden ideetjes hiervoor door 
te geven. 

Wanneer? Dit zal vermoedelijk voor de periode november/december zijn, of net na de 
kerstvakantie Graag tegen volgende jeugdraad hier al eens over nadenken. 

DE PASTORIJWONING  

De Pastorijwoning in de Kerckhovestraat wordt verkocht via COVAST → gespecialiseerd in 
gemeentelijk patrimonium → hier mogen geen appartementen van gemaakt worden en het 
gebouw moet blijven zoals het zelf is. 

We gaan proberen om er een horecazaak van te maken. 

Er komt een paadje zodat  het park Crevestraat wordt verbonden met het wandelpad richting 
kerk. 

Voor de Crevestraat is al een werkgroep opgericht (mensen school en mobiliteitscommissie) en 
ze hebben hier al een plan voor uitgewerkt maar dat is nog niet definitief afgeklopt. 
Van zodra af, zal dit eens worden voorgesteld aan de jeugdraad.  

 Communicatie 

 Contentplanning Facebook en Instagram 

Contentplanning mag nog altijd aangevuld worden. Kim gaat dit terug wat meer proberen 
opnemen, maar heeft stil gelegen na vertrek Robbie. 

Er wordt gevraagd om foto’s die aan de post kunnen gelinkt worden, te plaatsen in een map op 
dropbox met een bepaalde structuur, zodat Kim ook weet wat bij wat hoort.  

Contentplanning kan je bekijken via facebook jeugdraad, daar staat die bovenaan vastgepind. 

 Financiën 

 Verslag van 2020 

ACTIVITEITEN + ONKOSTEN 

In 2020 is er niet veel gebeurd, slechts 3 activiteiten (nieuwsjaarsreceptie, mobiliteitsactie zone 
30 en dag van de jeugdbeweging + brandblussers zijn enige dingen waar geld is aan uitgegeven) 

Promotie → jeugdraadtruien, was wel nog een redelijk bedrag + polsbandjes moerbeke jeugd 
maar dit hebben we teruggekregen als werkingssubsidie. 

Normaal zijn de werkingskosten = 500 €, maar de werkingskosten van 2019 zijn begin 2020 
gestort, en sinds 2020 werd er gewerkt met onkostennota’s waardoor je bij elke kost dat je doet 
een onkostennota moet maken die je stuurt naar gemeente, met een maximum van 500 €. 

Nergens inkomsten gehaald. 

Brandblussers moeten normaal gezien nu niet meer betaald worden. 

BANKREKENINGNUMMER VERANDERD 

Hele rompslomp gehad met bank; rekeningnummer is veranderd. 
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Let dus op als deze in jouw bankapp opgeslagen staat! 

REKENING SOYOUTHINKYOUREFROMMOERBEKE  

→ 489,51 € → stond al 8 jaar onaangeroerd, en Daan heeft ervoor gezorgd dat deze bij de 
jeugdraad op de rekening staat. 

 

 Activiteiten 

 Afgelopen activiteiten 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

We hebben ervoor gezorgd dat iedereen een pakketje gekregen heeft van de verenigingen om er 
iets tof mee te doen (spelletje + samengesteld pakket). 
 
Fanny vraagt aan diegenen die het nog niet geconsumeerd hebben om foto te nemen van het 
pakket → dan kan er een tof berichtje mee gedaan worden op facebook. 

We kunnen een gezamenlijk antwoord, gedragen door de Jeugdraad, posten op Facebook. We 
kunnen onderbouwde informatie (o.a. feiten en cijfers) delen zonder iemand persoonlijk aan te 
vallen.  

TO DO: Jeugdraad toevoegen in de FB-pagina Moerbeke-Waas. 

 Aankomende activiteiten  

DE BUITENSPEELDAG 

We zijn ingeschreven voor de Buitenspeeldag en Sarah vraagt om een coronaproof editie te 
proberen uitwerken. 

14-DAAGSE VAN DE JEUGD 

Communicatie → er werd gekozen voor een digitale folder, dus er kan wel nog steeds iets aan 
toegevoegd worden indien jullie nog activiteiten  hebben. 

Zijn er binnen de verenigingen al plannen? Ja, JRK is al een zoektocht aan het uitwerken. 

Wat gaan we doen met de jeugdraad? → Het zal wellicht eerder tegen de zomer zijn dat er meer 
kan, maar we willen toch iets organiseren. 

Tijdens de vergaderingen komen er al een aantal ideeën naar boven: 

- Fanny: fotozoektocht doorheen de paasvakantie doen, en resultaten inbrengen om iets 
te winnen. 

- Jari denkt aan soort Gotcha; een soort spel dat heel de paasvakantie kan gespeeld 
worden 

- Er wordt verwezen naar hertenjacht in Lokeren (een soort vlaggenroof). 
- Een zoektocht met QR-codes, geocatch,… → op wandel en ondertussen wat 

opdrachtjes doen 
- Deze ideeën zijn wel allemaal voor oudere doelgroep. 
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- Dergelijke activiteiten vragen nu meer voorbereidend werk dan op het moment zelf. 
Aangezien de volgende jeugdraad pas eind maart is, is dit te laat om dan nog iets uit te 
werken  

→ werkgroepje opgericht met volgende leden: Fanny, Merijn, Steffi, Delphine en Kim. Zij komen 
op 24/02 een 1ste keer digitaal samen hierover.  

JRK gaf reeds aan een fotozoektocht te doen. 

 VARIA 

OPERATIE PROPER: KLEINE INSPANNING VOOR MOOIE CHEQUE! 

Kim werkt nog halftijds voor IDM en haalt het project Operatie Proper van Mooimakers aan. 
Operatie Proper is een beloningssysteem voor scholen, groepen en verenigingen met als doel 
een financieel duwtje in de rug te geven en zwerfvuil duurzaam aan te pakken.  
Deze beloning bedraagt JAARLIJKS 3 euro per deelnemend lid, met een minimum beloning 
per actieplan van 150 euro, en een maximum beloning per actieplan van 1.500 euro. 
 
Inschrijven voor dit schooljaar 2020-2021 is nog mogelijk tot en met 28 februari 2021 
(https://mooimakers.be/educatie/operatie-proper/inschrijven) 
 
Wat moet je ervoor doen? Een aantal actiepunten tot een goed einde brengen, waaronder 
verplicht maandelijks zwerfvuil opruimen op en rond je terreinen (gebied zelf te bepalen). Je  
komt er alles over te weten via https://mooimakers.be/educatie/operatie-proper.  
De Moerbeekse scholen doen allemaal al mee, maar qua verenigingen nog niemand. Jammer, 
want de beloning is snel verdiend! 
Iets niet duidelijk? Bel IDM of Kim! 

MOERBEKE FEESTBON 

Leuk nieuwtje; ieder lid van een adviesraad heeft recht op een Moerbeke feestbon, ter 
compensatie van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie; te gebruiken in de Moerbeekse horeca. 

NIEUWE APP WADDIST 

App die wil polsen naar de mening en de vragen waar jongeren mee zitten.  

Elke dag kan je 3 vragen beantwoorden. 

Anoniem kan je je mening delen. Tof platform voor jongeren om zich te laten horen, en te kunnen 
zien wie zijn/haar mening deelt en dat ze niet alleen zijn. Je mag deze app zeker promoten! 

 

PLATFORM AANSTEKERS (BATALJONG)  

→ platform waar ideeën kunnen verzameld worden door jongeren. Zo kan je voeling krijgen wat 
de wensen zijn van de jeugd en daarop inspelen.  

Maandag 22/02 is er een kick-off project online. Jari en Kim gaan dit volgen. 

De jeugdraad had Moerbeke ingeschreven voor kick-off project, maar wij zijn er niet uitgekomen. 
Stekene is wel verkozen Maar we gaan ons opnieuw inschrijven, en hopen dat we de volgende 
keer wel verkozen worden. 

BESTAANSDUUR JONG VLD  

Ze gaan iets doen op 3 juli, wat weten ze nog niet, want ze bestaan dan 3 jaar. 

https://mooimakers.be/educatie/operatie-proper/inschrijven
https://mooimakers.be/educatie/operatie-proper
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JEUGDWERKVOORALLEN  

Moerbeke stond niet vermeld in de zomerbrochure speelpleinwerking → Kim gaat opnieuw 
inschrijven zodat we in de zomerbrochure 2021 wel vermeld worden. 

AANSTELLING MERIJN EN MATTEO ALS COÖRDINATOR SPEELPLEINWERKING 

Merijn en Matteo werden nog niet aangesteld → moet nog gebeuren. 

Nota: Matteo kan wel pas aangesteld worden als hij zijn attest als hoofdanimator heeft behaald. 

1000 UUR DE DEUR UIT  

=  initiatief van bataljong & maison slash → leuk om te promoten ikv buitenspeeldag. 

ZICHT OP AANWEZIGEN JEUGDRAAD 

Agendapuntje/evenement op facebook maken vanaf volgende jeugdraad, zodat we weten 
hoeveel erbij zijn → om niet onnodig te moeten wachten op andere mensen. 

VERDWENEN BRANDBLUSSER JEUGDDIENST 

Niemand van de aanwezigen weet waar de brandblusser is. 
Wachtebeke heeft een kar waarin brandblusapparaten, bordjes nooduitgang, CO2-apparaten, 
verlengsnoeren,… zitten. Een aantal verenigingen ontlenen deze MAAR dit was eigenlijk een 
noodoplossing totdat Moerbeke zelf een kar heeft. 
Geoffrey heeft hier destijds samen met iIo van Feestcomité naar gekeken→ Sarah vraagt na in 
hoeverre deze kar gereed is. 
 

 TO DO TEGEN VOLGENDE JEUGDRAAD 

IEDEREEN 

➢ Jullie allemaal inschrijven voor Operatie Proper, en dit tegen uiterlijk 28 februari! 
➢ Nadenken wat wij als jeugdraad kunnen doen voor de onzichtbare kinderen 

(www.onzichtbarekinderen.be) 
➢ subsidiedossiers doornemen zodat dit naar het CBS kan gaan 
➢ Nadenken over afbreekactiviteiten / afbreekfuif in oude sporthal 
➢ Diegenen die het nieuwjaarspakket nog niet geconsumeerd hebben → foto nemen voor 

post op FB 
➢ Aanstekers.org al eens verkennen  
➢ Promoten app Waddist 

KIM 

➢ Advies kampvervoer agenderen op CBS 
➢ Inschrijving jeudwerkvoorallen 

SARAH 

➢ Stand van zaken kar Moerbeke navragen (soortgelijk aan die van Wachtebeke) 

JARI/QUINTEN 

http://www.onzichtbarekinderen.be/
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➢ Jeugdraad toevoegen in de FB-pagina Moerbeke-Waas 
 

 BLIJVENDE TO DO’s (iedereen) 

➢ Contentplanning: foto’s die aan de posts kunnen gelinkt worden, te plaatsen in een map 
op dropbox met een bepaalde structuur, zodat Kim ook weet wat bij wat hoort.  

➢  

 

Volgende jeugdraad:  

29 maart 2021 om 20 uur – online via Teams 


