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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  17/11/2021  

Uur:  20u00  

Locatie:  Online – Microsoft Teams 

 

Aanwezig: 

Jari (voorzitter), Emma (Scouts), Delphine (Scouts), Antje (onafhankelijk), Steffi (JRK), Lisa (JRK), 
Christophe (KLJ), Kim (secretaris - jeugddienst), Sarah (schepen),  Luna (KLJ), Rani (Onafhankelijk), 
Ine (Scouts) 
Verontschuldigd: 

Fanny (voorzitter – Jong VLD), Merijn (penningmeester – SPW) 

 Vorig Verslag 

 Afgehandelde opvolgpunten 

/ 

 Actieve opvolgpunten 

INZET JORDY ALS JEUGDMONITOR 

Gezien de huidige maatregelen kunnen we dit best on hold zetten en later een datum prikken. 

PAROCHIERAAD INZAKE GEBRUIK PAROCHIEZAAL EN KLEINE KRING 

Vanaf 2022 worden de dranktarieven gelijk getrokken; €1,10 zowel in de parochiezaal als in de kleine 
kring. Er is helaas geen mogelijkheid tot andere regeling voor de jeugdverenigingen (cfr. how much is 
the fish) o.w.v. geleden verlies en toekomstige vernieuwingskosten. 
Het is niet langer verplicht om te zetelen in de parochieraad omdat de zetelende leden uit de 
jeugdverenigingen teveel veranderen. Elk nieuw lid moet gepubliceerd worden in het Staatsblad en 
dat is betalend. Daarom gaan ze voortaan met een kernraad werken, en zullen de verenigingen 
uitgenodigd worden op bepaalde vergaderingen, maar het is dus niet langer een verplichting om 
daarin te zetelen. 

INCLUSIE IN JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN  

➢ Kim had nog geen antwoord van iedereen ontvangen m.b.t. meest passende datum voor een 
inclusievorming rond ADHD. Zaterdagavond 11 december (19-22u) lijkt wel de beste datum 
voor iedereen. Kim vraagt na of een vorming nog live kan doorgaan gezien de huidige 
maatregelen (digitaal liever niet) en of deze datum nog kan. 

➢ Oorspronkelijk was het de bedoeling dat een werkgroep hierrond een toegankelijke toolbox 
zou maken. De verzamelde info op dropbox is momenteel niet overzichtelijk en is niet 
volledig, noch up-to-date. Dit moet meer gestructureerd/per thema/,… aangepakt en 
toegankelijker gemaakt worden zodat de basisinformatie kan aangereikt worden aan alle 
jeugdbewegingen. Jari zal al een eerste aanzet doen, samen met Lisa. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeugdraad Moerbeke 
Lindeplaats 7 
B-9180 Moerbeke - 2/7 - 

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

bankrekening BE92 0910 0030 9823 
 

 

KEURING BRANDBLUSAPPARATEN 

Kim wacht nog op antwoord van een aantal bijkomende vragen die ze gesteld heeft aan de scouts en 
aan KLJ. Antje zal alvast beginnen met het schrijven van het advies om dit in de gemeentelijke 
keuringsronde op te nemen.  

SPEELBOS 

Na de prospectie in het speelbos, dat toegankelijker en ruimer dan gedacht leek, werd er een 
taakverdeling binnen de werkgroep opgemaakt.   
TO DO werkgroep:  

➢ plan van aanpak moet tegen eind 2021 klaar zijn i.f.v. broedseizoen dat start in maart. 
➢ boomchirurg contacteren 
➢ navragen bij natuurpunt of er gespeeld mag worden tijdens het broedseizoen.  
➢ jeugdraad op de hoogte houden zodat we kunnen meehelpen om dit tijdig te openen. 

 

OMSCHAKELING SHAREPOINT IPV DROPBOX   

Sharepoint werd getest maar dit blijkt geen oplossing te zijn want bij gebruik door een niet-
professioneel e-mailadres kunnen bestanden niet worden gesynchroniseerd met uw pc.              
Daarom gaan we werken met een ‘NAS’-systeem. Je moet het downloaden en je krijgt hiervoor per 
persoon inloggegevens (Kim heeft deze aangevraagd bij IT, maar nog niet ontvangen). We leggen een 
connectie naar een server die in de bib staat. 

JAC UITNODIGEN VOOR EEN UITEENZETTING 

JAC kan langskomen op de jeugdraad van 7 februari. Ze willen uitleggen wat zij allemaal doen en wat 
zij voor ons kunnen betekenen. Thema’s mogen altijd doorgegeven worden waarover je meer info 
wenst. Graag iedereen de website van JAC eens bekijken. 

PUTTEN WEG KLJ 

Nog steeds hetzelfde probleem. De grootste put aan de straatkant blijkt nog steeds niet opgevuld te 
zijn terwijl Kim dit al verscheidene malen met TD heeft opgenomen en zelf ook een werkopdracht 
aangemaakt heeft maar het blijft onaangepakt. Verder op te volgen door KLJ en Kim. 
 

 Toekomstige opvolgpunten 

IDEEËN OUDE SPORTHAL 

On hold. 

SKATEPARK 

➢ Korte termijn = skatepark inrichten in oude sporthal van zodra de nieuwe af is. 
→ op te nemen met werkgroep 

➢ Lange termijn (binnen deze legislatuur) = het skatepark kan hoogstwaarschijnlijk ingeplant 
worden op de KMO-zone van de suikersite, nabij het peddelponton. Van zodra Kim hiervan 
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de plannen krijgt, zal ze contact opnemen met de leveranciers om te bekijken wat mogelijk is 
op dat terrein binnen het vooropgestelde budget.  

 

PLEINTJESPLAN 

Kim wenst niet alleen buurtparticipatie, maar participatie van alle inwoners via een digitale 
participatietool. Dit moet nog concreet vorm krijgen binnen de huidige website, of binnen een 
nieuwe website. Timing = eind 2021 / voorjaar 2022. De timing en de status van de projecten moet 
op deze website ook zichtbaar worden. De meeste pleintjes moeten allemaal nog een concrete 
invulling krijgen. Kim is ook bezig met het opstellen van subsidiedossiers voor Anton van Wilderode-
tuin en het Buurthuis. 
Misschien kan het aanstekersproject hiervoor ook gebruikt worden om ideeën te geven. Te bekijken 
met Talissa van communicatiedienst. 

 Goedkeuring 

Het vorig verslag werd goedgekeurd.  

 Beleid  

 Op te volgen adviezen 

ONZICHTBARE KINDEREN 

Een aantal personen (Antje, Pieter-Jan, Kim, Fanny en Christophe) stelden zich kandidaat om dit 
verder te bekijken. Het is handiger om dit in een livemeeting op te nemen dan online. Wordt 
vervolgd. 

 Subsidies 

INVULFORMULIER WERKINGSSUBSIDIE 

Nieuwe excel staat nu op de NAS. Moet nog op de website geplaatst worden. Oproep aan iedereen 
om deze excel te downloaden van zodra iedereen aan de NAS kan. De oude versie mag niet meer 
gebruikt worden.  

KADERVORMING – AANBOD JEUGDRAAD 

Inclusievorming wordt bekeken of dat dit jaar nog kan, maar af te wachten met coronamaatregelen. 

CORONASUBSIDIES 

Wordt het huidige systeem veranderd, of blijft het behouden? Tegen volgende jeugdraad zal dit op 
CBS geweest zijn en zal dit verduidelijkt worden. 

 Nieuws vanuit het gemeentehuis 
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➢ Pleintjesplan →Vanuit de jeugdraad zetelen Pieter-Jan en Antje hierin maar Pieter-Jan is nog 
niet aanwezig geweest. Wie heeft er zin om samen met Antje in deze werkgroep te zetelen? 
Je kan mee bepalen welke invulling welk pleintje zal krijgen. 

 Samenstelling jeugdraad 2021-2022 

Op CBS geweest en goedgekeurd. Voor SPW zal hieraan wellicht nog 1 persoon moeten toegevoegd 
worden (coördinator 2). 
 

 Huishoudelijk reglement jeugdraad 

Dit hadden we nog niet. Fanny en Jari hebben samen met Merijn de template (die voor alle 
adviesraden werd opgemaakt) bekeken en aangepast waar nodig.  

Opmerkingen: 

➢ JRK is voorstander van maandelijkse jeugdraad ipv 6-wekelijkse jeugdraad, zodat er korter op 
de bal kan gespeeld worden. Dit is echter ook meer belastend terwijl iedereen al een drukke 
agenda heeft. → werkgroepen kunnen hier wel hulp bieden om sneller resultaat te zien. 
Onafhankelijken aantrekken (die geen lid zijn van een vereniging) is dus echt wel belangrijk. 
Eventueel bepaalde jeugdraadvergaderingen open stellen voor iedereen, of rond bepaalde 
thema’s werken,  kan een stimulans zijn tot toetreden. 

➢ Onafhankelijken hebben wel degelijk stemrecht m.u.v. bevoegd ambtenaar (Kim) en 
gemeenteraadsleden (Sarah en Antje). Per vereniging zijn er slechts 2 leden stemgerechtigd. 
2/3 van de leden moet aanwezig zijn om te kunnen stemmen. 

➢ Jaarplanning moet naar de toekomst toe wel opgemaakt worden en verantwoordelijken aan 
koppelen. 

➢ Verslag secretaris –> Kim zal proberen het verslag sneller over te maken, maar binnen de 5 
werkdagen kan niet beloofd worden.  

➢ Indien er binnen de 10 dagen geen respons komt op het verslag wordt het automatisch 
goedgekeurd en kan het naar het CBS gaan. Na goedkeuring op CBS, wordt het op de 
gemeentelijke website gepubliceerd. 

➢ Geen goedkeuring voor onkostennota die hoger is dan € 500 per jaar. Per jaar krijgen we € 
500 werkingsgeld. Als we daarboven gaan, dan moeten we het zelf betalen uit onze kas. 

Jari zal aanpassingen doorvoeren en dan kan het op volgende jeugdraad goedgekeurd worden. 

 Brainstorm doelstellingen 2021-2022 

Verschoven naar volgende jeugdraad. 

 Communicatie 

 Contentplanning Facebook en Instagram 
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 Aanstekersproject 

 

Thema’s lanceren waarvoor we ideeën nodig hebben + reclame maken nabij scholen. 

 

 

 Activiteiten 

 Aankomende activiteiten 

JEUGDRADENBIJEENKOMST  

Geannuleerd → werd verschoven van 25/11/21 naar 24/03/22. 

WARMSTE JEUGDWERKWEEKEND = 27–28/11/2021 

Thema = kunnen zijn wie je bent. 

Oproep aan de jeugdverenigingen om hier nog iets kleinschalig rond te doen. 

KERSTMARKT 

We duimen dat deze mag doorgaan. 

14-DAAGSE VAN DE JEUGD 

Tegen midden januari moeten we een beeld hebben van de activiteiten die er zouden zijn, zodat 
deze kunnen opgenomen worden in het infoblad. Graag al eens polsen bij jullie verenigingen zodat 
de info tijdig kan aangeleverd worden.  

 Evaluatie afgelopen activiteiten 

SKATEINITIATIE 

Was een succes, compleet volzet 

KAJAK CLEANUP OP DE MOERVAART 

Succes omdat beide sessies volzet waren, maar qua afval viel het heel goed mee. Een hele leuke 
activiteit die voor herhaling vatbaar is, maar geen must qua afval. 

KICK-OFF JEUGDRADEN  

Enkel Steffi en Kim hebben hieraan deelgenomen. Interessante sessie over aanstekers, maar we 
hadden er iets meer van verwacht. 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Hele grote opkomst want rond 8u waren alle 150 boterkoeken uitverkocht en moesten er nog 
bijgekocht worden → volgend jaar +/- 200 boterkoeken voorzien + meer chocoladekoeken dan 
croissants. 
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HALLOWEENFILM 

Toffe locatie (turnzaal), scherm d.m.v. mat zeer geslaagd. Voor herhaling vatbaar, maar dan: 
➢ zonder de bodega want er waren geen ouders.  
➢ zonder thema want niet noodzakelijk + veel werk 
➢ In een andere periode dan de herfstvakantie 

 
Aantal aanwezigen: scouts + 2 kindjes voor de namiddagfilm en 10 tieners voor de avondfilm. 

TEAMBUILDING 

Leuk en lekker! 

JONGTOURAGE (GENT) 

Steffi en Lisa waren aanwezig en waren heel enthousiast hierover. Tip voor volgend jaar! 

 Varia 

 Tent jeugddienst 

Een hele kwalitatieve, stevige tent van +/- 6 x 10 m afkomstig van SPW die ofwel geschonken kan 
worden aan een vereniging ofwel wordt opgenomen in verhuur door jeugddienst.  De verenigingen 
hebben ook een gebrek aan opslagruimte dus zal Sarah vragen aan het CBS & Technische dienst of zij 
het in hun beheer willen doen en willen controleren (mag niet nat opgevouwen worden,…). 

 Kindergemeenteraad 

Merijn en Lisa willen hier heel graag bij betrokken worden om dit op te starten. 
Kim heeft contact gehad met Wachtebeke want zij hebben een kindergemeenteraad maar dat staat 
nu ook op een laag pitje. Kim probeert samenkomst met Elyse van Wachtebeke te regelen om te 
horen hoe zij dit exact aangepakt worden, en wat er exact fout liep. 

 Whatsappgroep jeugdraad 

Noodzakelijk om het aantal mails te beperken, en zo kan Kim ook makkelijker iedereen contacteren. 
Sarah heeft een groep aangemaakt waar ondertussen iedereen binnen jeugdraad lid zou van moeten 
zijn. Indien niet, graag een seintje. 

 CO2 meters 

Oorspronkelijk op vraag van Emma voor fuif in de kring, maar de kring beschikt over deze meters dus 
aankoop of huur is niet nodig. 

 Procedure zaalverhuur 

Wie een zaal wil huren, gelieve dit uiterlijk 1 maand voor aanvang van de activiteit elektronisch te 
doen via de gemeentelijke website, en NIET per e-mail.  
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 Afscheidscadeau Tabita 

Op vraag van Antje aangezien zij heel veel gedaan heeft voor de jeugdraad. 

 Nieuwjaarsreceptie 

Door SPW deze keer. Hopelijk kan het doorgaan. 

 Startuur jeugdraad 

Jari en Fanny bekijken haalbaarheid voor hen om de jeugdraad niet langer om 20u maar om 19u30 te 
laten starten. 

 

Volgende jeugdraad:  

 

Donderdag 23 december om 20u 

 

Locatie:  Volgt 

 


