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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  22/03/2022  

Uur:  19u30  

Locatie:  Raadzaal gemeentehuis 

 

Aanwezig: 

Lisa (JRK), Fanny (voorzitter – Jong VLD), Merijn (penningmeester – SPW), Kim (secretaris – 
jeugddienst), Sarah (schepen), Delphine (scouts), Emma (Scouts), Christophe (KLJ), Thalia (JRK) 
Verontschuldigd:  

Rani (Onafhankelijk), Jari (voorzitter), Luna (KLJ), Ine (scouts), Antje (onafhankelijk), Steffi (JRK),   

 Vorig Verslag 

 Actieve opvolgpunten 

INCLUSIE IN JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN  

Vorming bij Bataljong is uitgesteld naar het najaar, want er was heel weinig respons op de poll. 

SPEELBOS 

Momenteel een afspraak aan het plannen met Dirk (Natuur en Bos) en Simon de Schepper om samen 
naar het speelbos te gaan kijken om de plannen toe te lichten en te bekijken wat mogelijk is. 

PLEINTJESPLAN 

Nieuwe vergadering gepland op 31/05/2022. 

 Toekomstige opvolgpunten 

INZET JORDY ALS JEUGDMONITOR 

EHBO-vorming gaat door op zaterdag 21 mei te JRK van 19u – 22u . Inschrijven verplicht. Vanaf 
18u00 welkom voor gratis frietjes, frikandellen & kaaskroketten. 
Thalia zal de inschrijvingslink bezorgen, en Fanny maakt een facebookevenement aan. 
Een EHBO-boekje kost €3 en wordt bekostigd door de jeugdraad. 

IDEEËN OUDE SPORTHAL 

On hold. 

SKATEPARK 

Omgevingsvergunning voor skatepark zou apart aangevraagd worden buiten de KMO-zone, zodat de 
verkoop niet vertraagd wordt. Interwaas ging ons laten weten of zij ons kunnen helpen met de 
uitbouw van het skatepark. Bedoeling is dat de plannen dit jaar nog gemaakt worden, en uitvoer 
volgend jaar is. 
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KINDERGEMEENTERAAD  

Dit gaan we proberen opstarten in September. Kim zal al eens polsen bij De Palster en de 
Vlinderdreef of zij het zien zitten om verkiezingen te houden? Uiterlijk in juni te vragen aan scholen.  
Nota: het 4de leerjaar leert over het lokaal bestuur + brengt in dat jaar ook  bezoek aan het 
gemeentehuis.  
Werkgroep Lisa, Merijn en Kim → eens duidelijk afstemmen met elkaar na paasvakantie→ deadline = 
september 

 Goedkeuring 

Het vorig verslag werd goedgekeurd.  

 Beleid  

 Op te volgen adviezen 

ONZICHTBARE KINDEREN 

Op basis van de 5 pijlers die we meegenomen hebben uit onzichtbare kinderen werden volgende 
adviezen ondertussen door Fanny en Christophe opgemaakt:  

• Ga voor een integraal lokaal jeugdbeleid op alle beleidsdomeinen  

• Maak alle communicatie kind- en jongerenvriendelijk (werkgroep+ communicatie  
Er zijn geen opmerkingen meer dus deze adviezen kunnen naar het CBS (Kim). 

KEURING BRANDBLUSAPPARATEN 

Antje is niet aanwezig. Fanny zal vragen om dit op de NAS te zetten zodat we dit allemaal kunnen 
doorlezen tegen volgende jeugdraad. 

 Subsidies 

KADERVORMING – AANBOD JEUGDRAAD 

Inclusievorming (najaar + Jordy 21 mei) 

 

 Nieuws vanuit het gemeentehuis 

FUSIEGESPREKKEN MOERBEKE EN LOKEREN 

Lokeren en Moerbeke gaan gesprekken voeren en bekijken wat de voor- en nadelen zijn, waarmee 
rekening gehouden moet worden,…Op basis van dat gesprek en bevraging van adviesraden, 
verenigingen, gemeentelijke diensten en inwoners zal beslist worden of die fusie er komt of niet.  
Daarom is het erg belangrijk dat alle partijen een lijstje maken waarin iedereen zich de vraag stelt 
wat kan en wat niet. De jeugdraad zal uitgenodigd worden dus we moeten ons hier goed op 
voorbereiden.  
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Zo kunnen we bekijken of we gaan fusioneren of niet en als we zouden fusioneren, hoe zal die fusie 
er dan uitzien? 
Er gaan infomomenten gehouden worden voor de burgers op volgende momenten: 

• Maandag 9 mei in Café Benelux (Koewacht) 19u30 

• Maandag 23 mei Buurthuis 19u30 

• Maandag 13 juni in de bib 19u30 

MOERBEKEBON 

Deze kan je ondertussen digitaal verkrijgen en binnenkort ook bij de deelnemende handelaars. De 
leden van de jeugdraad krijgen allemaal een bon als nieuwjaarsgeschenk. 

SPORTSITE 

We hebben geprobeerd een compromis te vinden maar dat is niet gelukt want er zijn nog een aantal 
extra voorwaarden gesteld waaraan de gemeente niet kan voldoen. Het is nu afwachten of ze nog 
een bezwaar indienen bij de provincie, maar de kans is reëel. Als dat zo is, heeft de provincie 3 
maanden de tijd om te bekijken of de sportsite of niet kan vergund worden. Als de provincie de 
vergunning toekent, dan kunnen ze wel nog bezwaar intekenen, maar dan moeten ze terug naar de 
raad van vergunningsbetwistingen gaan. Maar dan kunnen we ondertussen wel verder bouwen om 
verdere gebouwschade te beperken. 

BKO ALLES KIDS 

De kinderopvang zit momenteel zonder verwarming en water en bieden tijdelijk opvang op de 
terreinen van GBS De Vlinderdreef. Tegen de zomer zou dit terug moeten opgelost zijn. 

Tinneke gaat ons binnenkort verlaten. Er is nog geen vervanging aangezien de gemeente Infano 
gevraagd heeft de coördinatie van de opvang te doen. 

Merijn en Kim zullen samen met Tinneke en/of Infano afspreken aangaande de speelpleinwerking. 

TERRASREGLEMENT 

Er komt een terrasreglement waarin we richtlijnen willen meegeven wat kan en wat niet. 
Uniformiteit is hierbij belangrijk.  

CATERING EVENEMENTEN 

Je mag geen wegwerpbekers meer gebruiken. Het spoel- en droogwerk van herbruikbare bekers 
duurt heel lang. Daarom heeft de gemeente een raamovereenkomst gesloten met ‘Goodless’ zodat 
vuile herbruikbare bekers voortaan bij hen kunnen ingeleverd worden. 

Kim zal bij IDM en/of OVAM nagaan welke regels nu precies gelden want het is onduidelijk wat kan 
en wat niet bij de jeugverenigingen. 

 Huishoudelijk reglement jeugdraad 

Huishoudelijk reglement jeugdraad werd op de NAS gezet en iedereen moest tegen vandaag 

zijn/haar opmerkingen erin zetten. De opmerkingen worden overlopen: 

• De stem van de voorzitter is beslissend bij gelijke stemming. 
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• Het voorzittersteam heeft 1 geldende stem. (het voorzittersteam zou tot 1 consensus 

moeten komen). 

• Onafhankelijken mogen vanaf nu wél meestemmen.  

• Bevoegd ambtenaar vervangen door jeugdconsulent 

• Opmerking rond verslaggeving; na publicatie van het verslag krijgen leden 10 dagen de tijd 

om aanpassing/opmerking te vragen. Zoniet, is het verslag goedgekeurd. 

Fanny heeft alle aanpassingen in het reglement doorgevoerd en zal deze uploaden. Kim brengt dit op 

het CBS. 

 

 Brainstorm doelstellingen 2022-2023 

Het was een vruchtbare brainstorm. Merijn typt alles uit zodat dit door iedereen kan nagelezen 
worden. We gaan tijdens de volgende jeugdraad stemmen op de doelstellingen die we het meest 
belangrijk vinden. 

 

 Financieel verslag 2021 

Het verslag is klaar. Vorig jaar hebben we geen enkele winstgevende activiteit kunnen organiseren = 
heel verlieslatend jaar → 582 euro verlies. Zonder de 500 euro van ‘So you think’ hadden we een 
verlies van 1082 euro gehad. 

Startbudget 2022 = +/- 2000 €. 

Er moet een duidelijke begroting opgemaakt worden zodat we ons daaraan kunnen houden. 

 

 

 

 

 

 

Algemene Werking 

100 Startbedrag € 2.990,70 

101 Bankkosten -€ 45,31 

102 Werking € 445,10 

103 Vorming en begeleiding -€ 31,00 

104 Promotie -€ 353,32 

Evenementen voor jeugdraad 

201 Nieuwjaarsreceptie -€ 249,95 

202 Teambuilding -€ 288,75 

203 Eten en drinken jeugdraad -€ 156,49 

204 SYTYF Moerbeke-Waas € 498,51 

Evenementen voor de jeugd 

301 Dag van de Jeugdbeweging -€ 270,19 

302 Halloweenfuif -€ 131,40 
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 Communicatie 

 Aanstekersproject 

Merijn + Lisa  

 Activiteiten 

 Afgelopen activiteiten 

ZWERFVUILACTIE 19/03/2022  

Scouts en JRK hebben meegedaan met de Propere Pioniers. Minder deelnemers, maar ook minder 
afval gevonden.  

 Aankomende activiteiten 

ROEFELDAG OP 6 APRIL 

Kim zoekt nog begeleiders → JRK zeker met 3? SPW , KLJ, Scouts,…? 

JUMP FOR JOY OP 17 EN 18 APRIL 

JRK en Scouts zullen de kantine open houden. JRK op zondag, scouts op maandag. 
Winst wordt eerlijk verdeeld tussen beide verenigingen. 

BUITENSPEELDAG OP 20 APRIL 

Werkgroep is 1ste x samengekomen (Kim, Merijn, Delphine en Fanny) + Tinneke Turpyn 

Jeugdverenigingen moeten elk een activiteit voorzien die dag + hulp hele dag! 

10-11u starten. Meestal tot 19u bezig met opkuis. 

POPEILAND OP 29 JUNI 

Chipskraam → Wachtebeke heeft aangegeven dat velen van hen op Werchter zitten + volgens 
Wachtebeke hielpen zij met de bemanning van animatie/activiteiten maar NIET met het chipskraam 
:-s 

Kim zal Geoffrey eens bellen om dit verder uit te klaren.  

FILMNAMIDDAG/-AVOND 

Wanneer? 7 mei 
Film 1 (thema superhelden) → 15u30 verzamelen, 16u film 
Film 2 →  19u verzamelen, 19u30 start film 
Kostprijs =  € 2 = inkom + 2 drankjes 
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We wensen meer zicht te hebben op het aantal kinderen dat komt, dus zouden we met ‘echte’ 
cinematicketjes werken → bandjes jeugddienst? 

TEAMBUILDING VOOR LEIDING JEUGDVERENIGINGEN 

Werkgroep → Merijn + Lisa + Delphine + Luna → zomervakantie (rekening houdend met kampen) of 
najaar 

 Varia 

Overzicht taken 

Algemene TO DO’s 

ONDERWERP VERANTWOORDELIJKEN DEADLINE 

Inschrijvingslink EHBO-vorming Jordy 21/05 − Thalia ASAP 

Uittypen doelstellingen n.a.v. brainstorm 
voor stemming 

− Merijn ASAP 

Adviezen onzichtbare kinderen → CBS − Kim ASAP 

Huishoudelijk reglement → CBS − Kim ASAP 

Voorbereiden op fusiegesprekken (nadenken 
wat voor ons belangrijk is, voor-en nadelen,… 
en oplijsten) 

− Jeugdraad (iedereen) ASAP 

Info voor sorteren jeugdverenigingen → IDM − Kim ASAP 

Meeting met jeugdraad Lokeren organiseren − Kim ? 

Keuring Brandblusapparaten op NAS zetten − Antje/Fanny ASAP 

Scholen contacteren ivm verkiezingen 

kindergemeenteraad 
− Kim 15/06/2022 

Popeiland – Geoffrey raadplegen − Kim ASAP 

Kant-en-klaar lespakket maken voor 
kindergemeenteraad 

− Kim Juni 2022? 

Toolbox − Jari/Lisa ASAP 

JAC contacteren voor uiteenzetting − Jari/Fanny 
September 
2022 
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Adviezen 

ONDERWERP VERANTWOORDELIJKEN DEADLINE 

Onzichtbare kinderen 

Creëer meer gevarieerde en veilige speel- en 
ontmoetingsruimtes 

− Antje  

− Pieter-Jan 

Mee in werkgroep 
pleintjesplan. 

Betrek kinderen en jongeren bij elke 
beslissing die hen aangaat via een formele 
participatie- 
structuur.  

− Kim 
Kim volgt op via 
kindergemeenteraad 

Andere 

Keuring brandblusapparaten − Antje 22/03/2022 

 

Werkgroepen en dergelijke 

ONDERWERP VERANTWOORDELIJKEN 

Oude sporthal 

− Fanny 

− Tabita 

− Kim 

Speelbos 

− Fanny 

− Merijn 

− Steffi  

− Antje 

Pleintjesplan 
− Antje  

− Fanny 

Aanstekerproject − Lisa 

Inclusie - toolbox 
− Jari  

− Lisa 

Kindergemeenteraad − Merijn 
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− Lisa 

− Kim 

Filmnamiddag/avond 7 mei 

− Jari 

− Fanny 

− Emma 

− Delphine 

− Merijn 

− Lisa 

Teambuilding voor leiding jeugdverenigingen 

− Merijn 

− Lisa 

− Delphine 

− Luna 

 

 

Volgende jeugdraad:  

 

Woensdag 4 mei om 19u30 

 

Locatie:  raadzaal gemeentehuis 

 


