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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  04/05/2022  

Uur:  19u30  

Locatie:  Raadzaal gemeentehuis 

 

Aanwezig: 

Lisa (JRK), Fanny (voorzitter – Jong VLD), Merijn (penningmeester – SPW), Kim (secretaris – 
jeugddienst), Sarah (schepen), Emma (Scouts), Christophe (KLJ), Rani (Onafhankelijk), Jari 
(voorzitter), Luna (KLJ), Ine (scouts), Steffi (JRK), Antje (onafhankelijk) 
Verontschuldigd:  

Delphine (scouts), Thalia (JRK) 

 Vorig Verslag 

 Actieve opvolgpunten 

INCLUSIE IN JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN  

Vorming bij Bataljong werd uitgesteld naar het najaar, want er was heel weinig respons op de poll. 
Voorlopig nog geen nieuwe datum vastgelegd. 

SPEELBOS 

Sinds vorige jeugdraad nog niets mee gebeurd. Dringend een afspraak maken 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. Het broedseizoen loopt nu van 15 maart t.e.m. 15 juli. 

PLEINTJESPLAN 

Nieuwe vergadering gepland op 31/05/2022. Eerste project (voortuin Anton van Wilderode) is 
ondertussen wel gelanceerd.  Oproep aan iedereen om de enquête in te vullen en jullie ideeën 
kenbaar te maken (www.moerbeke.be/broedmee). Alle andere projecten zullen hierop ook 
gelanceerd worden, dus hou deze pagina zeker goed in de gaten. 

IDEEËN OUDE SPORTHAL 

On hold 

SKATEPARK 

Zone A (plan) aan het water is doorgegeven aan Interwaas en die is ook ingetekend op het 
verkoopsplan. Op die manier kan iedereen die interesse heeft in een stukje KMO-zone zien dat er een 
skatepark komt en waar zich dat exact zal bevinden.  

De omgevingsvergunning voor de KMO-zone zal apart gebeuren van de omgevingsvergunning van 
het skatepark (zodat de ontwikkeling van de KMO-zone niet vertraagd wordt door weerstand m.b.t. 
skatepark ) -->  2 aparte vergunningsaanvragen dus maar wel samen uitvoeren 

http://www.moerbeke.be/broedmee
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Interwaas heeft niet echt ervaring met de aanleg van een skatepark dus ze weten nog niet of zij het 
volledige project op zich zullen nemen, maar ze gaan ons wel ondersteunen waar mogelijk. 

Kim en Sarah gaan een subsidiedossier indienen bij de provincie voor het skatepark. Dan kunnen we 
het budget van het skatepark verhogen en een aangename ontmoetingsruimte erbij aanleggen. Voor 
de heraanleg van het Anton van Wilderodehuis hebben we ook reeds een subsidiedossier ingediend 
die ondertussen werd goedgekeurd.  

KINDERGEMEENTERAAD 

Dit gingen we uitstellen naar september. Kim scholen nog te contacteren om eens te polsen naar 
interesse vanuit De Palster en De Vlinderdreef. 
Leeftijd? 4de, 5de, 6de leerjaar. Herverkiezingen om de 3 jaar. Eens te concretiseren.  
Werkgroep (Kim, Merijn & Lisa) moet eens samen komen om dit verder uit te denken en te 
concretiseren. 

 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 zal advies opmaken met als bijlage inventaris & de huidige eventuele (onderhouds)contracten.  

Alles wat met brandveiligheid te maken heeft (schuimblussers, brandcentrale,…) moet in de 
inventaris gestoken worden, zodat deze naar de technische dienst kan gaan en nadien @ het college 
kan gevraagd worden of alle keuringen gemeentelijk kunnen overgenomen worden. Antje zal het 
doorsturen/op de NAS zetten.  

 Nieuws vanuit het gemeentehuis 

FUSIEGESPREKKEN MOERBEKE EN LOKEREN  → VOORBEREIDING 

Stap 1 = participatiemomenten met de burger 
Stap 2 = stuurgroep (burgemeester, eerste schepenen, algemene + financiële directeurs, 
afgevaardige Lokeren) 
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Stap 3 = werkgroep (tussen administratieve krachten, bijvoorbeeld dienst vrije tijd Lokeren en 
Moerbeke)  
Stap 4 = plan van aanpak naar de adviesraden sturen. Adviesraden worden ook nog uitgenodigd.  
Een advies vanuit onze jeugdraad mogen we zeker al bezorgen -->  iedereen asap eens goed over 
nadenken & aan Kim bezorgen. 
 
Voorstel Sarah:  
beide jeugdraden behouden maar 2 personen lid van raad van bestuur maken van Jeugdraad Lokeren 
en andersom -->  kruisbestuiving. 
Jeugdraad Lokeren bestaat uit 70 personen waarvan 9 in de raad van bestuur zitten. 
 
Subsidies jeugdverenigingen: 
College in Lokeren beslist meer ad hoc voor subsidies  (afhankelijk van lopende projecten wordt het 
subsidiebudget verdeeld.  Werkingsmiddelen in Moerbeke zijn de enigste middelen die 
jeugdverenigingen hier krijgen, dat is dus wel belangrijk dat dit blijft -->  of iets soortgelijks met 
zelfde middelen per vereniging -->  moet eens goed afgestemd worden. Aan het einde van de rit 
moet iedereen ongeveer evenveel geld krijgen. 
 
TO DO:  

• Samen naar participatiemoment gaan op 23/05 in Buurthuis 

• Brainstorm houden met jeugdraad -->  document opmaken met alle vragen, 
aandachtspunten,… die in ons opkomen. 

SPORTSITE 

De procedure loopt nog steeds. De provincie moet een uitspraak doen. Tegen eind deze zomer ten 
laatste weten we of we een vergunning krijgen of niet. Start bouw = meteen na het bouwverlof 
omdat we moeten klaar zijn tegen juli 2023 om nog aanspraak te kunnen maken op subsidies. 

CORONASUBSIDIES 

Het geld is verdeeld, werd maandag goedgekeurd in het CBS. 
Het grootste gedeelte ging naar KFC Moerbeke en VC Spectrum. 
KLJ = € 165,25 
Scouts = € 7,50 
VZW de Moerkluis = € 254,09 
JRK = € 77,25 

 Opvolging voorzitter(s) 

Jari stopt jammer genoeg als voorzitter, en Fanny twijfelt o.w.v. lange afstand. Nieuwe kandidaten 

gezocht dus! Tegen volgende jeugdraad aangeven wie kandidaat is (aan Kim, Jari, Fanny of op 

volgende jeugdraad). Merijn stelt zich kandidaat en zoekt nog een buddy voor het geval Fanny toch 

effectief zou stoppen. 

 Communicatie 

AANSTEKERSPROJECT 
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Lisa is hiermee bezig. Idealiter lanceren we dit project in september en zo geheimzinnig mogelijk 
houden. 

 Communicatie 

 Aanstekersproject 

Merijn + Lisa  

 Activiteiten 

 Afgelopen activiteiten 

ROEFELDAG OP 6 APRIL 

80 ingeschreven, 75 uiteindelijk deelgenomen (5 zieken). Veel meer inschrijvingen dan net voor 
corona! Een hele goeie editie, maar niet meer in Alles Kids, veel te klein! 
Iedereen was vol lof, zowel ouders als kinderen. 

JUMP FOR JOY OP 17 EN 18 APRIL 

Heel veel ouders op het terras, goeie opkomst! Scouts & JRK hebben elk € 400 opgehaald.  

Concept behouden maar volgend jaar niet meer met De Bruyne. Beter aan iemand anders vragen 
want hij heeft zowel Luc van Koudenborm als de jeugdraad bedrogen door het onrechtmatig toe-
eigenen van stoelen van Koudenborm, waarvoor wij moesten opdraaien (kosten ‘verloren’ stoelen 
moesten door ons aan Koudenborm betaald worden). 

BUITENSPEELDAG OP 20 APRIL 

Topeditie! Heel mooi opgezet en hele mooie opkomst! Concept zeker behouden naar volgende jaren 
toe. Springkastelen niet meer via De Bruyne, o.w.v. bovenvermelde redenen. Er zijn nog een aantal 
verhuurders van springkastelen binnen Moerbeke (zoals Jump 2 Bounce, Kevin Schatteman,…). 
Christophe bezorgt nog de contactgegevens van iemand anders. Er zijn opties genoeg om het verhaal 
met De Bruyne af te sluiten. 

Factuur van Koudenborm moeten we nog krijgen + factuur lasershooting, dan kunnen we onze winst 
bekijken. 

 Aankomende activiteiten 

FILMNAMIDDAG/-AVOND 

Geannuleerd, uitstellen naar het najaar. Het zou doorgaan in de gebouwen van het JRK (wegens 
Vlinderdreef turnzaal bezet), maar dat kon ook een drempel vormen. 

EHBO-VORMING 21 MEI 

Voorlopig weinig inschrijvingen. Inschrijven kan nog steeds via de link. Vol = vol (maximum 20 
personen). 
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POPEILAND OP 29 JUNI 

Tegen 20/05 aangeven wie meegaat. 
Voorstel is opbrengst 50% naar jeugdraad & 50% naar jeugdverenigingen. 
Kim luistert nog eens bij Geoffrey naar afspraken rond chipsdozen; aankoop via Wachtebeke, 
verkoopsprijs,…?  Documenten van Geoffrey nergens terug te vinden door Kim -->  misschien 
allemaal op netwerk van Wachtebeke gezet? 

TEAMBUILDING VOOR LEIDING JEUGDVERENIGINGEN 

Werkgroep -->  Merijn + Lisa + Delphine + Luna -->  plannen in de zomervakantie (rekening houdend 
met kampen) of najaar 

 Varia 

DRUGPUNT 

Polsbandjes & oordoppen gratis aan te vragen bij Drugpunt via Kim (of rechtstreeks bij Kylie). 

KAMPVERVOER 

Herinnering:  

• steeds tijdig aanvragen 

• NIET tijdens het weekend (staat ook zo in het reglement) 

• Geen 2 kampvervoeren op éénzelfde dag want de bemanning op de technische dienst is erg 
beperkt, en al zeker tijdens de zomervakantie. Slechts 2 personen mogen met een 
vrachtwagen rijden. 

LOGO GEZOND+ INFOSESSIE 

Zij bieden niet alleen infosessies aan over teken, maar ook over  berenklauw en processierupsen. Bij 
interesse (zowel voor 1 jeugdvereniging als een gezamenlijke infosessie),  laat het maar weten @ 
Kim.  

GOODLESS HERBRUIKBARE BEKERS 

IDM zal een raamcontract sluiten met Goodless (www.goodless.be).  
< 1500 bekers -->  kan via IDM. 
> 1500 bekers, rechtstreeks @ Goodless vragen. 
Dan moeten we als jeugdvereniging de volledige factuur aan Goodless betalen, maar hebben we 
recht op 50% terugbetaling via gemeente met een max. bedrag van € 500. 

Zit momenteel in voorbereiding bij GR. Sarah bezorgt de documenten. 

EXCEL WERKINGSSUBSIDIE 

Jari laat weten dat deze niet meer op de website zou staan + je kan maar 1 attest in het jeugdwerk 
uploaden. 

http://www.goodless.be/
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Kim geeft dit door aan Talissa, reeds tijdje geleden doorgegeven, maar wellicht nu foutgelopen door 
overzetting naar nieuwe website? 

 Stemming brainstorm doelstellingen 

Iedereen mocht stemmen op een aantal doelstellingen die gekozen waren tijdens een eerdere 
brainstorm. 

Resultaat stemming: 

1. Promo, promo, promo! + Hé, doe maar mee! 
We moeten niet alleen inzetten op onze naam, we moeten ook effectief dingen doen om 
mensen te lokken! We zetten in op het organiseren van 
evenementen of activiteiten die mensen aantrekken. Enkele leuke ideeën van de brainstorm: 
Speeddaten om geïnteresseerden te leren kennen, organiseren van een pop-up jeugdhuis dat 
wisselt van plaats of jeugdvereniging, het oud politiekantoor omtoveren, een open jeugdraad 
organiseren, een jeugdblad of krantje aanmaken, aanstekers, kindergemeenteraad,… Waar 
denk jij nog aan? 

Als we meer naambekendheid willen, zullen we promo moeten maken. Dit zal vooral via 
sociale media zijn. We hebben al een facebook en Instagram pagina, maar hoe kunnen we 
onze sociale media verbeteren zodat we echte influencers zijn? (Tinder?) Andere leuke 
ideeën tijdens de brainstorm waren het creëren van een aanspreekpunt en infopunt voor de 

jeugdraad, flyeren, bij scholen langsgaan, stickers, … Welke knotsgekke ideeën hebben jullie 
nog allemaal?! 

2. Fusie: Let’s brainstorm! 

Een fusie met Lokeren is allemaal goed en wel, maar willen we dat eigenlijk wel? En hoe 
moet die fusie eruitzien? We zitten samen en denken na over wat een fusie met 

Lokeren allemaal kan betekenen. Dit is een moment waarop er veel kan veranderen. 

Zijn er dingen die we anders willen? Of willen we net dat alles hetzelfde blijft? Hoe zien we 
de uiteindelijke samenwerking met Lokeren? We zoeken samen een antwoord op al deze 
vragen zodat we een sterk en krachtig advies / mening kunnen geven aan de gemeente over 
de fusie. 

3. Jeugdraders: een kiekje in de spiegel 
We kijken naar onszelf en onze interne werking. Hoe kunnen we ons engagement verhogen? 
We kunnen werken met een nieuwe taakverdeling (Bv. Social media manager). En we denken 
na over hoe we de groepssfeer kunnen bevorderen en beter met elkaar kunnen 
samenwerken. En we plannen eindeloos veel teambuildings! <3 

 

Algemene TO DO’s 

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

− Jeugdraad (iedereen) ASAP 

Info voor sorteren jeugdverenigingen -->  IDM − Kim ASAP 

Keuring Brandblusapparaten op NAS zetten − Antje/Fanny ASAP 

Scholen contacteren ivm verkiezingen 

kindergemeenteraad 
− Kim 15/06/2022 

Kant-en-klaar lespakket maken voor 
kindergemeenteraad 

− Kim ASAP 

Toolbox − Jari/Lisa ASAP 

JAC contacteren voor uiteenzetting − Jari/Fanny 
September 
2022 

 

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 
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− Kim 

Speelbos 

− Fanny 

− Merijn 

− Steffi  

− Antje 

Pleintjesplan 
− Antje  

− Fanny 

Aanstekerproject − Lisa 

Inclusie - toolbox 
− Jari  

− Lisa 

Kindergemeenteraad 

− Merijn 

− Lisa 

− Kim 

Filmnamiddag/avond  

− Jari 

− Fanny 

− Emma 

− Delphine 

− Merijn 

− Lisa 

Teambuilding voor leiding jeugdverenigingen 

− Merijn 

− Lisa 

− Delphine 

− Luna 

 

 

Volgende jeugdraad:  

 

Woensdag 29 juni om 19u30 

 

Locatie:  raadzaal gemeentehuis 
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