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VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  22/08/2022  

Uur:  19u30  

Locatie:  Scoutsterrein 

 

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

 

Verontschuldigd: 

Luna (KLJ), Antje (onafhankelijk), Steffi (JRK) 
 

 

 Vorig Verslag 

 Actieve opvolgpunten 

INCLUSIE IN JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN  

Toolbox: Jari heeft op de NAS het beschikbare materiaal m.b.t. inclusie in overzichtelijke mapjes 
gezet.  
Vorming: Kim heeft een mailtje gekregen van Komaf (nieuwe naam voor ‘Jeugdwerk voor allen’) dat 
de vormingsaanvragen weer open staan.  We moeten een nieuwe datum bepalen en aanvragen via: 
https://www.jeugdwerkvoorallen.be/vorming/vormingsaanbod-en-aanvraag 

SPEELBOS: 

De werkgroep heeft ondertussen een meeting gehad met Dirk van Natuur en Bos in het speelbos.  Er 
werd afgesproken dat de werkgroep tegen de volgende jeugdraad een concreet plan zal opstellen, 
dit zal doorsturen naar Dirk en nadien zal bekijken met Simon wat de jeugdraad kan en mag doen.   

Opgelet: het broedseizoen loopt van 15 maart – 15 juli, m.a.w. nu mag er gewerkt worden tot 15 
maart. We moeten streven naar opening net vóór het broedseizoen. In het broedseizoen mag er 
namelijk wel gespeeld worden (maar niet gewerkt worden). 

PLEINTJESPLAN 

Sinds de laatste jeugdraad niet meer samengekomen. 24/08 komen ze terug samen. 

Er staan wel heel wat zaken op de agenda waarmee ze verder kunnen: 

• Buurthuis klaar voor participatieplatform 

• Crevepark: bespreking input bevolking 

• Anton van Wilderode: bespreking aangepast voorontwerp 

https://www.jeugdwerkvoorallen.be/vorming/vormingsaanbod-en-aanvraag
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• Skatepark en ontmoetingsruimte: subsidiedossier is ingediend en ontvankelijk verklaard. 

Wachten op geld → antwoord vermoedelijk eind oktober → belangrijk voor budget 

(€100.000 of €250.000) 

• Dambrug: bespreking eerste ontwerp (heraanleg in 4 fases) 

KINDERGEMEENTERAAD 

De Vlinderdreef ziet dit alvast zitten. Kim polst opnieuw bij De Palster of zij ook interesse hebben 
(nog geen reactie gehad, maar nieuwe directeur vanaf september).  De werkgroep moet datum 
prikken om te brainstormen. 

MIDDELEN VOOR INCLUSIEWERKING 

Op vraag van Merijn aangezien bepaalde kinderen extra zorg nodig hebben. Faye en Merijn zouden 
dit willen opentrekken zodat elke jeugdvereniging er baat bij heeft. Merijn neemt contact op met 
Anneleen Drijdijk aangezien zij zeker tips kan geven vanuit haar werkomgeving en ervaring voor de 
verdere uitwerking.  

 Toekomstige opvolgpunten 

IDEEËN OUDE SPORTHAL 

Vergunning werd verleend, maar niet voor het padelterrein. Hiervoor zal de gemeente een aparte 
vergunning aanvragen --> de werken kunnen verder opgestart worden, vermoedelijk in september. 
Van zodra ze af is, mag de sporthal ook in gebruik genomen worden. Maar de buren kunnen nog 
steeds in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die kans is helaas heel groot. 

 Goedkeuring 

Het vorig verslag werd goedgekeurd.  

 Beleid  

 Adviezen 

OP TE VOLGEN 

Keuring brandblusapparaten: Sarah neemt dit verder op met Antje  

 Nieuws vanuit het gemeentehuis 

- Peter De Bock volgt Thierry Walbrecht op als schepen. De burgemeester wordt voorzitter 
van de gemeenteraad. 

- Fusie: eind dit jaar wordt de principiële beslissing genomen of de fusie met Lokeren er komt 
of niet.  

- Reglement erkende jeugdverenigingen: Er werd hierover een reglement geschreven want 
er waren nog geen regels m.b.t. de voorwaarden waaraan je moet voldoen om je als 
vereniging te laten erkennen.  Dit komt op de gemeenteraad van september. 
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De definitie en de basis uit de coronasubsidie werd overgenomen. 

• je moet niet langer minstens 2 jaar actief zijn (een nieuwe vereniging moet ook de 
kans krijgen om infrastructuur te kunnen gebruiken) 

•  4 activiteiten per jaar, op grondgebied van Moerbeke, toegankelijk voor iedereen 
en gespreid over 6 maanden 

• Het moet een vzw zijn, en de middelen moeten opnieuw geïnvesteerd worden in de 
werking van de vereniging. 

 Brainstorm doelstelling 2022-2023 

Volgende doelstellingen werden bepaald: 

• Naambekendheid jeugdraad 

• Fusie 

• Nieuwe leden aantrekken 

--> we nemen dit mee naar de volgende jeugdraad. 

 Opvolging voorzitter 

Merijn en Fanny werden verkozen tot ons nieuw voorzitters-team.  Lisa werd verkozen tot 

penningmeester. Proficiat!  

NOTA:  Fanny heeft aangegeven dat het haar laatste werkingsjaar als voorzitter wordt.  

Rekening jeugdraad:  

• Fanny, Jari en Quinten hebben momenteel nog toegang tot de rekening maar dienen 

geschrapt te worden 

• Merijn, Lisa, Kim, Fanny, Jari en Quinten moeten samen naar de bank gaan om toegang te 

krijgen tot deze rekening. 

 Nieuwe samenstelling jeugdraad 

JRK: Steffi en Lisa en Rani (Rani heeft geen stemrecht) 

SPW: Merijn en Faye 

Scouts: Delphine en Ine stoppen. Emma en Bo worden de nieuwe vertegenwoordigers. 

KLJ: Christophe stopt. Blijft Luna of niet? De kandidaten voor de KLJ moeten tegen de volgende 
jeugdraad gekend zijn 

Jong VLD: Fanny vraagt na of er iemand wil zetelen uit Jong VLD. 

TO DO KIM: oproep onafhankelijke kandidaten (16-30 jaar) jeugdraad lanceren (infoblad september). 

 Subsidies 

• Aanvraag werkingssubsidie --> deadline = 14/09/2022  
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  Activiteitenlijst --> terug te vinden op facebookpagina jeugdraad of via de gemeentelijke   
  website.  

• Kadervormingssubsidie --> deadline = 14/09/2022 want wordt in mindering gebracht van 
budget werkingssubsidie. 

 Fusiegesprekken Moerbeke-Lokeren 

- Het advies dat Fanny geschreven heeft, werd overlopen en goedgekeurd. Fanny zal dit 
bezorgen @Lokeren (uiterlijk 1/09 indienen). Het advies is terug vinden op de NAS. Merijn 
en Fanny nemen dit advies mee naar het overleg (adviesraden en werkgroepen) op 21/09 
te Lokeren. . 

 Communicatie 

 AANSTEKERSPROJECT 

Lisa zal een QR-code maken waaronder de link zit naar de Aanstekerspagina van Moerbeke. Lisa 
bezorgt de QR-code aan Kim, die ze zal printen op gekleurd papier. We hangen deze massaal op 
tijdens de avondmarkt en hopen op die manier de aandacht te wekken van de bezoekers en hun zo 
kennis te laten maken met de Aanstekerspagina. 

Latere fase: affiche maken met hippe taal voor de jeugd waarin de QR-code ook verwerkt zit.  Welke 
woorden zijn momenteel in trek/hip bij de Jeugd? 

 Activiteiten 

 Evaluatie afgelopen activiteiten 

POPEILAND 

• Kim heeft contact opgenomen met Colruyt --> zij waren bereid een gedeelte over te nemen 
van de overgebleven chips t.w.v. € 564(niet de volledige stock omdat ze niet weten wat er 
met de chips is gebeurd, zoals blootstelling aan de warmte,..) Wachtebeke heeft de dozen 
ondertussen terug gebracht bij Colruyt 

• Na inlevering bij Colruyt nog steeds chips over t.w.v. €284. Een groot deel vervalt hiervan 
reeds binnenkort --> SPW zal paar dozen chips afhalen en verkopen op de avondmarkt. 

--> wat doen we met de rest? Aan voedselbank schenken? Foto zetten op facebook en zo 
nog proberen verkopen? 
--> Kim vraagt update aan Wachtebeke wat er exact nog staat want Wachtebeke heeft 
misschien zelf ook al chips overgenomen 

• Opbrengst: Wachtebeke zal de winst overschrijven naar de rekening  
--> Kim polst hoeveel dit exact is. 

- Vragen/bedenkingen naar volgend jaar toe: 
➢ Prijzen van de chipsverkoop mogen hoger; was nu maar €1 voor een klein en €2,5 

voor een grote. 
➢ Gaan we dit nog samen doen met Wachtebeke? 
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➢ Is het de moeite waard? 
➢ Weinig of geen winst --> zeer veel werk voor Kim + aanwezigen voor weinig geld. 
➢ Organisatie vanuit Puyenbroeck zeer slecht, te weinig drank waardoor mensen 

vroegtijdig boos en dorstig naar huis gingen 

 Aankomende activiteiten 

TEAMBUILDING VOOR LEIDING JEUGDVERENIGINGEN 

Lisa en Merijn prikken een datum om dit verder uit te werken. 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 21/10/2022 

We behouden ons ontbijt.  

• Kim voorziet boterkoeken: 180 stuks, waarvan 20 stuks voor de helpers 
--> meer chocoladekoeken dan croissants 
--> zakjes boterkoeken vragen @ De Clercq (vorig jaar geen zakjes gekregen) 

• Kim neemt contact op met IDM voor afvalcontainers 

• Kim contacteert de sponsors 

ACTIVITEITEN NAJAAR 

- Trick or treat-tocht 31/10/2022:  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 zonder thema 
Gekozen datum: 26/11/2022 
Locatie: GBS De Vlinderdreef, Fanny reserveert de zaal. 

 Data volgende jeugdraden 

• Dinsdag 04/10 

• Woensdag 16/11 

• Donderdag 22/12 

• Vrijdag 03/02: nieuwjaarsreceptie 

• Maandag 06/02 

• Dinsdag 21/03 

• Woensdag 03/05 

• Donderdag 29/06 

 Varia 

JUMP FOR JOY 
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Christophe stuurt naar Kim enkele kennissen door die springkastelen verhuren. Kim zal zelf ook 
contact opnemen met Moerbeekse verhuurders (m.u.v. De Bruyne). 

Kim stelt voor om de toog door de jeugdraad te laten doen --> hier zullen we veel meer winst 
uithalen dan bij Popeiland. Verder te bespreken begin 2023. 

TERUGBETALING KADERVORMING 

Kim laat dit opnemen in het infoblad, om zo ook jongeren aan te zetten animator te worden in het 
jeugdwerk. 

 

Algemene TO DO’s 

ONDERWERP VERANTWOORDELIJKEN DEADLINE 

Info voor sorteren jeugdverenigingen @ IDM 

--> op NAS zetten 
Kim ASAP 

Oproep kandidaten jeugdraad (infoblad) − Kim ASAP 

Keuring Brandblusapparaten op NAS zetten − Antje/Sarah ASAP 

Kindergemeenteraad – De Palster opnieuw 
contacteren & polsen naar lesmateriaal 4de 
leerjaar  

− Kim 04/10/2022 

Gedetailleerd plan opmaken voor het 
speelbos 

− Werkgroep speelbos 04/10/2022 

Kandidaten KLJ nieuw werkingsjaar 
doorgeven 

− Christophe/Luna 04/10/2022 

JAC contacteren voor uiteenzetting − Jari/Fanny 
September 
2022 

Werkingssubsidies + kadervorming aanvragen 
via website 

− KLJ, JRK, Scouts 14/09/2022 

Nieuwe datum filmnamiddag vastleggen − Werkgroep filmnamiddag 04/10/2022 

Organisatie Jump for Joy --> kantine door 
Jeugdraad? --> te bepalen 

− Iedereen  31/12/2022 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

bankrekening BE92 0910 0030 9823 
 

Adviezen 

ONDERWERP VERANTWOORDELIJKEN DEADLINE 

Keuring brandblusapparaten − Antje 22/03/2022 

 

Werkgroepen en dergelijke 

ONDERWERP VERANTWOORDELIJKEN 

Oude sporthal − Fanny, Kim 

Speelbos − Antje, Fanny, Merijn, Steffi,  

Pleintjesplan − Antje, Fanny 

Aanstekerproject − Lisa 

Kindergemeenteraad − Kim, Lisa, Merijn 

Filmnamiddag/avond  − Emma, Fanny, Lisa, Merijn 

Teambuilding voor leiding jeugdverenigingen − Lisa, Luna, Merijn 

 

 

Volgende jeugdraad:  

 

Dinsdag 4 oktober om 19u30 

 

Locatie:  Raadzaal gemeentehuis 

 


