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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  29/03/2021  

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), Mateo (SPW) 
 
 
Verontschuldigd: 
Quinten (voorzitter), Tabita (Onafhankelijk) 
 

 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  

Hier moet voornamelijk nog snoeiwerk gebeuren.  

GENERATIE ROOKVRIJ 

Kim bekijkt om dit te verdelen, en om er een actie mee te doen rond 31/05 Wereld Tabakdag om 
dit nog eens extra in de kijker te zetten. Er moet zeker ingezet worden aan de schoolpoorten bij 
de wachtende ouders, om dit uit het beeld te halen van de kinderen. 
Ook op de sportsite moet extra ingezet worden, deze is rookvrij op 1 zone na. 

INCLUSIE IN JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN  

Ligt nog altijd stil. Verder op te volgen 

ONZICHTBARE KINDEREN 

Jari vraagt of er al nagedacht werd over de onzichtbare kinderen (kwetsbare kinderen die zich 
zorgen maken waardoor ze niet kunnen, mogen of durven kind zijn.) 

Steffi vindt het moeilijk om er iets mee te doen. Hierover moeten we zeker eens goed 
brainstormen van zodra we terug fysiek mogen samenkomen. 
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MOERBEKE FEESTBON 

Lotte Jasmien en Quinten moeten hun adres doorgeven aan Jari zodat ze hen ook de feestbon 
kan bezorgen. 

Ook voor Jordy was nog 1 -> Jari bezorgt deze aan Fanny voor bezorging aan Jordy. 

WADDIST 

Er werd nog eens opgeroepen om dit te gaan delen, zodat de jongeren weten wat andere 
jongeren denken, en dat ze weten dat ze niet alleen staan. De thema’s lijken gelijklopend, maar 
de vraagstellingen zouden anders zijn volgens leeftijd.  

 Goedkeuring 

Het vorig verslag werd goedgekeurd.  

 Beleid  

 Ingediende adviezen 

OPENBAAR TOILET IN HET PARK 

Toekomstplannen 2021 

500 KG GRATIS AFVAL 

We gaan proberen om dit met alle verenigingen van Moerbeke, die een eigen lokaal hebben, 
eens aan te brengen. 

KAMPVERVOER 

Goed nieuws → de gratis kilometers zijn van 80 km opgetrokken naar 200 km. 

LANDSCHAPSPLAN BLOEMENWIJK 

Vanuit de verschillende adviesorganen moeten we een visie uitwerken wat er moet komen op 
welk pleintje (Sarah). Wat willen we waar zien? De krijtlijnen moeten vastgelegd worden. Emma 
en Antje hebben interesse om hiervoor een oproep te lanceren. 

 Op te volgen adviezen 

AFVAARDIGING GECORO 

Zijn er mensen die interesse hebben om daarin te zetelen?  
Fanny heeft interesse om dit te kunnen terugkoppelen naar de jeugdraad. 

 Subsidies 

AANPASSINGEN SUBSIDIEDOSSIER 
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Vorige keer werd gevraagd om nog eens door de subsidiedossiers te gaan om te kijken of er nog 
bepaalde opmerkingen zijn. Er zijn geen opmerkingen. De stap kan dus gezet worden om dit naar 
te CBS te laten gaan zodat dit vanaf september in werking kan treden.  

SUBSIDIES BRANDVEILIGHEID 

Het lijkt interessanter om de jaarlijkse subsidies om te zetten naar 5-jaarlijkse subsidie van € 
1250. Maar de jeugdraad verkiest toch € 250/jaar. 

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”. 

Kim kijkt na of JAC, Awel, WATWAT, Logo gezond +,… vormingen aanbieden rond mentaal 
welzijn. Voorbeeld vorming: ‘Hoe kan je je kinderen bezig houden tijdens telewerken?’ 

 Coronasubsidies verenigingen 

De aanvragen voor de subsidies zijn goedgekeurd op het college, dus binnenkort worden alle 
gelden gestort. Er komt nog eens een verdeling volgend jaar. 

 Overleg adviesraden 

PLAN C 

= communicatieplan van gemeente Moerbeke. Op korte termijn gaat er ingezet worden op een 
facebookpagina van de gemeente zelf, om de burger online te gaan informeren. 
Nieuwsbrief willen ze ook op korte termijn op gaan inzetten. Infoblad heeft een upgrade gehad, 
en er is ook een nieuwe website 

INITIATIEF VAN DE CULTUURRAAD 

Overkoepelende subsidies, daar wil de cultuurraad ook een stuk aanspraak op maken → dit jaar 
doen ze dit via een kunstwandeling ‘kunst aan het raam’ → elk jaar is er een budget van € 10.000 
voorzien. Vorig jaar werd dit budget niet gebruikt, dus die middelen werden overgedragen en 
daar wordt het kunstproject mee vormgegeven. Dit budget is er gekomen ter vervanging van het 
burgerbudget. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Er moet met verschillende adviesraden worden samengewerkt. Er moet ook nog een reglement 
voor worden uitgewerkt dat voor alle adviesraden kan gaan gelden → Robbie Faes  
Ons advies werd grotendeels overgenomen voor adviezen van andere adviesraden. Mooi 
compliment!  

 Communicatie 

 Contentplanning Facebook en Instagram 
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De contentplanning werd door Jari verder aangevuld maar mag nog steeds aangevuld worden.. 
Bedoeling is dat dit echt wel eens wat meer wordt opgenomen. Kim gaat dit terug wat meer 
proberen opnemen. Graag wel een mailtje sturen naar Kim met vermelding van de datum waarop 
een berichtje moet ingepland worden, want Kim kijkt niet dagelijks naar de contentplanning 
(parttime-tewerkstelling). Contentplanning kan je bekijken via facebook jeugdraad, daar staat die 
bovenaan vastgepind 

 Aanstekersproject 

Dit moeten we wat leven inblazen, en themafoto’s maken. Er is ook een beheerderspagina, om 
bijvoorbeeld haat te gaan filteren of ideeën die niet haalbaar zijn (zoals pretpark in Moerbeke). 
Als er echt een goed idee is, moeten we ook proberen om er echt iets mee te gaan doen. 

Deze tool kan een sterk hulpmiddel worden → we kunnen van aanstekers gebruik gaan maken 
om de stem van de jeugd te laten weerklinken. Ook bij de adviezen van de jeugdraad kan erbij 
vermeld worden hoeveel x dit idee/advies werd aangestoken. 

 

 Activiteiten 

 Aankomende activiteiten  

14-DAAGSE VAN DE JEUGD  

o Roefelweek → Er wordt aangehaald dat het jammer is dat er niemand van de KLJ 
hiervoor een foto bezorgd heeft 
o Mysterieuze fotowedstrijd 
o Luisterwandeling (JRK) 
o Los-de-moord-op-wandeling (JRK) 

BUITENSPEELDAG 21/04/2021 

Steffi vraagt waarom de activiteiten enkel nog digitaal worden verstuurd en er geen papieren 
versies meer worden opgemaakt→ na corona is het de bedoeling om terug papieren versies te 
verspreiden maar nu is het moeilijk omdat de regels steeds veranderen. Daarom kiezen we voor 
een digitale folder, maar we gaan er wel een aantal printen zodat de minder bedeelde, moeilijker 
bereikbare kinderen toch ook bereikt kunnen worden. 

 

 VARIA 

 Jeugdwerk tegen racisme 

 Ideeën oude sporthal 

• Goeie vuile fuif 

• Graffiti – workshop op de buitenmuren van de sporthal 

• Paintball 
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• Een aantal weken openstellen voor de jeugdverenigingen → elke vereniging een week de 
tijd om hierin activiteiten te laten doorgaan 

 
Timing: vóór de zomer moeten we weten wat we willen organiseren, zodat we de nodige stappen 
kunnen ondernemen. 
Reminder: elke jeugdraad opnieuw 
TO DO: Werkgroep oprichten 

 Offline jeugdraad 

Hopelijk kunnen we tegen volgende keer bij KLJ of Scouts buiten samenkomen. Vanaf het kan, 
gaan we dat terug zeker doen! 

 
 

 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.  

➢ Aanstekersproject 
➢ Nadenken over invulling Bloemenwijk 
➢ Nadenken over activiteiten oude sporthal  
 

Volgende jeugdraad:  

11 mei 2021 om 20 uur – online via Teams 


