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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  29/06/2022  

Uur:  19u30  

Locatie:  Park aan het gemeentehuis 

 

Aanwezig: 
Sarah (schepen), Jari (voorzitter), Fanny (voorzitter), Merijn (SPW), Ine (Scouts), Delphine (scouts), 
Faye (JRK), Kim (secretaris), Lisa (JRK) 

 

Verontschuldigd: 

Emma (scouts), Luna (KLJ), Christophe (KLJ), Antje (onafhankelijk) 
 

 

 Vorig Verslag 

 Actieve opvolgpunten 

INCLUSIE IN JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN  

Vorming bij Bataljong werd uitgesteld naar het najaar. Verder te bekijken in augustus. 

SPEELBOS 

Dinsdag 5/07/2022 heeft de werkgroep een nieuwe afspraak met Natuur en Bos en Simon de 
Schepper (boomchirurg) om het speelbos te gaan bekijken. 

PLEINTJESPLAN 

Anton Van Wilderode is het eerste waarmee aan de slag werd gegaan. Peiling op broedmee.be = 

afgesloten. Subsidies door provincie werden toegekend, DGM past ontwerp eind augustus aan, kan 

niet vroeger wegens personeelstekort. 

IDEEËN OUDE SPORTHAL 

On hold 

SKATEPARK 

Subsidiedossier werd ingediend bij Vlaamse overheid. Afhankelijk van beschikbaar budget wordt het 

ontwerp uitgetekend via Design & Build-formule. 

KINDERGEMEENTERAAD 

Info werd uitgestuurd naar de betrokken scholen. We wachten nu de feedback af. Vermoedelijk meer 
nieuws in september. 
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 Goedkeuring 

Het vorig verslag werd goedgekeurd.  

 Beleid  

 Adviezen 

INGEDIEND 

- Communicatie tussen jongeren en de gemeente: ter kennis genomen. 
- Integraal, lokaal jeugdbeleid op alle beleidsdomeinen: goedgekeurd. 

OP TE VOLGEN 

- Keuring brandblusapparaten: Sarah neemt contact op met Antje voor stand van zaken en 
volgt verder op. 

 Nieuws vanuit het gemeentehuis 

- Politiereglement afvalarme verenigingen: advies werd doorgestuurd. 
- Thierry Walbrecht stopt als schepen en wordt opgevolgd door Peter de Bock. 
- Skatepark: Subsidiedossier werd ingediend. 

 Brainstorm doelstelling 2022-2023 

Verder op te volgen in augustus. 

 Opvolging voorzitter 

Merijn Dekeyser en Fanny Delcourt (gedurende een jaar nog bij wijze van overdracht) zijn kandidaat 

om voorzitterschap als duobaan op te nemen. Stemming gebeurt op de jeugdraad in augustus. 

Lisa Hoste is kandidaat om penningmeester te worden. 

 Subsidies 

Werksingssubsidie activiteitenlijst is nog niet up to date op de website. Jari zet het juiste nog eens op 
de facebookpagina zodat iedereen het juiste kan gebruiken bij het indienen van de subsidiedossiers 
op 15/09/2022. 

 Fusiegesprekken Moerbeke-Lokeren 

- 21/09/2022: Overleg adviesraden en werkgroepen: Fanny en Merijn gaan hier naartoe als 
(waarschijnlijke) nieuwe voorzitters. 

- 1/09/2022: Indienen vragen, suggesties en aandachtspunten ter voorbereiding van overleg 
22/09. Vragen die reeds naar voor kwamen: 
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o Blijven de jeugdraden apart of wordt dit 1? Onze suggestie: we willen graag onze 
eigen jeugdraad behouden als eigen algemene vergadering. We vaardigen 2 
mensen af om mee in het dagelijks bestuur te zetelen. 

o Vraag tot subsidiereglement jeugd: we willen graag dat onze werkingsmiddelen die 
er momenteel zijn behouden blijven. In Lokeren zijn werkingsmiddelen lager dan 
bij ons maar wordt er meer ingezet op projectwerk. Een nieuw systeem kan maar 
we willen dat dit niet nadelig blijkt voor de Moerbeekse jeugdverenigingen. 

o Speelpleinwerking: waar zit de coördinatie van de speelpleinwerking? Welke 
vergoedingen worden er gegeven? Organisatorisch is het interessant om te kijken 
welke ondersteuning er is en bekijken hoe we daarbij kunnen aansluiten. Kan er 
gebeld worden naar andere vestiging bij bv. monitorentekort? Interessant om 
hierover uit te wisselen. 

o Welke diensten zullen gevestigd blijven in Moerbeke met in het bijzonder aandacht 
voor de jeugddienst. 

o Subsidie KLJ met afbetalingsplan. Loopt nog 3 jaar door = €15000. Voorstel Sarah = 
uit te betalen in 1 keer zodat dit niet overgeheveld moet worden. Volgende 
jeugdraad schrijven we dit uit als advies. 

o We willen lopende initiatieven zoals skatepark, pleintjesplan behouden en 
ontwikkelen in Moerbeke.  

o De jeugdraadvestiging in Moerbeke wil blijven adviseren over zaken mbt 
Moerbeke. Dit geven we door aan het college van Lokeren. Vraag aan jeugdraad 
Lokeren: hoe werken zij met het geven van adviezen? Hoe gaat dit in zijn werk? 
 

Verdere vragen kunnen volgende jeugdraad besproken worden. Vragen zetten we nog in een apart 

advies/template. Fanny volgt dit op. Zo kunnen we dit direct na volgende jeugdraad doorsturen. 

 Communicatie 

AANSTEKERSPROJECT 

Nu ideeën naar voor brengen om te lanceren en tool bekend te maken tegen volgende jeugdraad. 
Lisa volgt op. 

 Activiteiten 

 Evaluatie afgelopen activiteiten 

EHBO-VORMING JORDY 

- Zeer interessant maar timemanagement zat wat fout. Friteuses die niet werkten waardoor 
we later konden starten.  

- De vorming was snel voorbij. Er werd snel door de info gegaan waardoor niet voldoende 
aan de verwachtingen werd voldaan.  Het mocht zeker uitgebreider. 

- Er was een aanwezige die niet tot de jeugdraad behoorde. Waarschijnlijk omdat de vorming 
op de website van het Rode Kruis werd gepubliceerd. De vorming wordt door de jeugdraad 
betaald specifiek voor de Moerbeekse jeugdleiders dus we bekijken hoe we dit in de 
toekomst kunnen vermijden bv. laten inschrijven door een google form.  

- Leuk dat de vorming nu ook eens intern kon via JRK ipv naar externe organisaties te kijken. 
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POPEILAND 

- Prijzen van de chipsverkoop mogen hoger; was nu maar €1 voor een klein en €2,5 voor een 
grote. 

- Grote zakken chips verkochten zeer goed. 
- Volgend jaar meer bestellen van: zoute chips, doritos sweet chili en de spookjes-chips. 
- De cheetos chips (chio flippies) + bugles sweet chili + ringlings verkochten zeer slecht. 
- Door veel te weinig drankstanden gingen mensen veel vroeger weg + heel warm! 
- Gevolg? Nog redelijk wat overschot chips → andere jaren was dit steeds uitverkocht. 
- Algemene vraag; hoeveel winst halen we hier uit? Staat dit gelijkwaardig aan het werk dat 

Kim hierin heeft gestoken? 
- 1u aanschuiven voor drank, niet zo een goede ervaring dit jaar → aparte drankstand voor 

medewerkers mogelijk? 
- DJ-school niet voor herhaling vatbaar (veel te heet in tent + Merijn & Ine moesten flyeren 

voor dat bedrijf) 
- Meer kleingeld voorzien! 
- Tape meenemen 
- A3 & A4-prijslijsten lamineren (Wachtebeke ging dit doen, maar is niet gebeurd). 
- Indien chips bij colruyt niet retour kan, bekijken of dit bij Drinks Koudenborm aan 

vergelijkbare prijs kan besteld worden. 
- Niet meer naast snoepkraam van Lochristi 
- Medewerkers van Wachtebeke verlieten af en toe het chipskraam zonder iets te zeggen. 
- Jeugdraad na Popeiland is toch niet zo handig. Een andere dag kan ook moeilijker zijn 

omdat er nog examens zijn, voorbereiding kampen… Mee te nemen naar volgend jaar.  

 Aankomende activiteiten 

TEAMBUILDING VOOR LEIDING JEUGDVERENIGINGEN 

Lisa en Merijn zitten komend weekend samen om dit verder uit te werken. 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 21/10/2022 

We behouden ons ontbijt. Iedereen zet dit in de agenda, in augustus plannen we concreter. 

ACTIVITEITEN NAJAAR 

- Trick or treat-tocht: we geven in het infoblad een affiche mee die mensen achter hun raam 
kunnen hangen om aan te tonen dat ze deelnemen aan een trick-or-treat tocht waar 
kinderen dan kunnen langsgaan. We verspreiden ook grotere posters = gratis reclame. 

- Filmnamiddag 

 Varia 

MOERBEKE BON 

Ieder actief lid van de jeugdraad 2021 krijgt een Moerbeke bon ter vervanging van de 

nieuwjaarsreceptie. We krijgen een fysieke versie, dit moet afgehaald worden in de BIB of op 

afspraak in het gemeentehuis vóór 1 september.  
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NIEUWE LEDEN 

Vraag van scouts wanneer er nieuwe leden kunnen toetreden en wanneer deze aansluiten. Het 

makkelijkst is dat dit deze starten met het nieuwe werkjaar. In de loop van de vakantie geeft 

iedereen deze door. 

MIDDELEN VOOR INCLUSIEWERKING 

Bij het speelplein is de vraag gekomen of er een kindje kan komen die nog niet zindelijk is. Dit kan 

eigenlijk enkel wanneer er genoeg leiding is. Kunnen er middelen worden voor inclusiewerking in alle 

gevallen waar ondersteuning in nodig is? We bekijken de inclusiewerking van vroeger eens terug en 

luisteren bij andere speelpleinen, de VDS en Oranje vzw. 

 

Algemene TO DO’s 

ONDERWERP VERANTWOORDELIJKEN DEADLINE 

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

− Jeugdraad (iedereen) 22/08/2022 

Info voor sorteren jeugdverenigingen à IDM − Kim ASAP 

Keuring Brandblusapparaten op NAS zetten − Antje/Sarah ASAP 

Kant-en-klaar lespakket maken voor 
kindergemeenteraad 

− Kim ASAP 

Toolbox − Jari/Lisa ASAP 

JAC contacteren voor uiteenzetting − Jari/Fanny 
September 
2022 

Activiteitenlijst werkingssubsidie op facebook 
zetten 

− Jari ASAP 

Ideeën, vragen, bedenkingen voor 
fusieoverleg voorbereiden 

− Jeugdraad (iedereen) 22/08/2022 

Advies klaarzetten omtrent bovenstaande 
bedenkingen 

− Fanny 22/08/2022 
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Adviezen 

ONDERWERP VERANTWOORDELIJKEN DEADLINE 

Keuring brandblusapparaten − Antje 22/03/2022 

 

Werkgroepen en dergelijke 

ONDERWERP VERANTWOORDELIJKEN 

Oude sporthal 
− Fanny 

− 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 
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− Delphine 

− Luna 

 

 

Volgende jeugdraad:  

 

Maandag 22 augustus om 18u (met barbecue) 

 

Locatie:  Scouts & Gidsen Moerbeke-Waas 

 


