Maandelijks berichtenblad van de Waregemse Jeugdraad (verschijnt niet in juli en augustus)

Stedelijke Jeugddienst: Gemeenteplein 6, 8790 Waregem T 056 62 13 85 jeugd@waregem.be
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Verslag vorige vergadering
Maandag 27 mei @ Chiro Oetsjiekoetsjie

Aanwezigheden
Aanwezig: VANWIJNSBERGHE Magali (FestAir), HEYERICK Axel (JNM Leievallei), ADRIAENS Bert (JNM Leievallei), DE
PRAETER Ruben (KSA Waregem), GHYSEN Chloë (KSA Waregem), BULTHEEL Tiele (Chiro Nieuwenhove), DESMET
Simon (Chiro Waregem centrum), BIEBUYCK Louis (Chiro Desselgem), BIEBUYCK Leonie (Chiro Desselgem), LANNOO
Arne (Chiro Desselgem), BEKAERT Lara (Chiro Oetsjiekoetsjie), VAN EECKHOUT Marcial (Chiro Oetsjiekoetsjie),
MAES Flore (Chiro Oetsjiekoetsjie), VERSCHUEREN JENS (Stuurgroep), LAVAERT Lotte (Stuurgroep & Gewest Oe
Est), BESARD Cindy (KLJ Waregem + Wimbo + Stuurgroep), DESLOOVERE Leontine (Chiro Gaverke), VERBEKE Laura
(Chiro Gaverke), STEEGHERS Robin (Chiro Gaverke + stuurgroep), TIJTGAT Stef (KAJ De Snaere + Chiro Leieland),
MEYFROOT Bram (Chiro Leieland), DERIJCKE Tibo (Chiro Nieuwenhove), VERMEERSCH Uma (Stuurgroep),
VANKEIRSBILCK Semmi (Stuurgroep), DE BRANDT Jochem (Voorzitter jeugdraad & Gewest Oe Est?), COUSSEMENT
Flor (jeugdconsulent), CLAERHOUT Jonas (Jeugddienst)
Verontschuldigd: NEIRYNCK Jo (Schepen van jeugd), Scouts Waregem, Jong VLD, Gezinsbond Waregem
Gespreksleiding: DE BRANDT Jochem (voorzitter jeugdraad)
Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst)

1. Verwelkoming
2. Voorstelling educatief spel FestAir
Magali Vanwijnsberghe ontwikkelde het spel FestAir samen met enkele medestudenten. Het spel heeft betrekking
op het wereldthema met als slogan: “The adventure of life is to learn”. Men wil met dit spel van elke speler een
wereldreiziger maken. FestAir is een spel met zowel vragen als doe-opdrachten, voor elk wat wils. Er zijn ook
‘tornadovragen’ die het extra uitdagend maken voor de oudere leeftijden. Het spel is een ideale ijsbreker om
verschillende nationaliteiten en culturen aan te kaarten. Daarom is het ook goed om dit spel te spelen ter
kennismaking, of bijvoorbeeld bij het begin van een kamp. Er wordt ook gefocust op persoonlijke kwaliteiten. Er
zijn meer dan 200 quizvragen, dus het spel kan zeker 4 à 5 keer gespeeld worden met dezelfde groep. Het spel is
momenteel verkrijgbaar in 2 verkooppunten in Nieuwpoort. Wie kan helpen om ook 2 verkooppunten in Waregem
te regelen mag dit zeker laten weten. Het spel kan ook aangekocht worden via de webshop. Er loopt momenteel
ook een like & share actie waarbij een drietal spellen worden weggeven.
De jeugddienst zal een spel aankopen om toe te voegen aan het aanbod van de educatieve spelen van de
uitleendienst.

3. Gezocht: Monitoren!
Hierbij doen we een oproep naar de jeugdverenigingen om het bericht te delen bij hun leden dat Het Pad, de
Grabbelpas en Kinderstad nog volop op zoek zijn naar monitoren.
Kinderstad zoekt vrijwilligers voor:
Zaterdag 22 juni van 15.00u. tot 19.00u.

5 euro/uur

Zondag 23 juni van 11.00u. tot 14.00u.

5 euro/uur

Zondag 23 juni van 14.00u. tot 17.00u.

5 euro/uur

Heb je interesse in één of meerdere shiften? Is dit iets om samen met jouw afdeling te doen? Stuur een mailtje
naar kinderstad@waregem.be
Mei 2019

3

5. Piekniek Elektriek
Op 21 juni organiseert de jeugddienst opnieuw Piekniek Elektriek in samenwerking met de jeugdraad en jeugdhuis
Den Uitvlucht. Het jeugdhuis zal instaan voor de verkoop van allerlei verfrissende drankjes, de jeugdraad verkoopt
ijsjes en watermeloen. We zijn nog steeds op zoek naar jonge muziekgroepjes en deejays die voor de muzikale
sfeer zullen zorgen. Geïnteresseerden kunnen hiervoor mailen naar jeugd@waregem.be.

6. Fuifbandjes
De jeugdraad wil opnieuw papieren fuifbandjes aankopen voor de jeugdverenigingen. Er zouden terug 3000
bandjes voorzien worden per vereniging. Het idee is om dit samen te doen met stad Waregem waardoor er meer
bandjes kunnen aangekocht worden en meer verenigingen hiervan gebruik kunnen maken. Zo zouden deze bandjes
ook kunnen gebruikt worden op het bal van Hemelvaart of bal van College.
Op Piekniek Elektriek wordt de bekendmakingscampagne van de stoffen bandjes gelanceerd. Daarna zal er met
hetzelfde ontwerp worden gewerkt voor de papieren fuifbandjes van de jeugdraad en stad Waregem.

7. Subsidiereglement
Om nog even terug te komen op wat er op de vorige jeugdraad hierrond besproken werd; de klemtoon ligt dus op
de energiekosten. De jeugdraad wil nul euro huur doorvoeren voor alle jeugdverenigingen in stedelijke gebouwen,
maar wil hen wel verantwoordelijk stellen voor de energiekosten. De klemtoon ligt dus hierop en de kosten zullen
berekend worden volgens categorieën naar gelang de EPC-waarde van een gebouw. Op die manier zal de
vereniging in kwestie meer nadenken over hun eigen verbruik.
Voorlopig is bovenstaande enkel een voorstel. Denk hierover na en bespreek dit binnen jullie jeugdvereniging.Het
subsidiereglement vind je terug op www.waregem.be/toelagen-jeugdwerk

8. Afspraken jeugdraad
De jeugdraad werd gemaild door de concessiehouder van het Sportkafee jeugdcentrum. Hij vertelde ons dat hij
werd benaderd door 3 verschillende jeugdverenigingen betreffende het advies dat de jeugdraad wil schrijven naar
de stad over het wegvallen van het kleuterlokaal van het Pad. Het Pad zat namelijk elk jaar met hun
kleuterwerking in het kleine zaaltje van het Sportkafee maar dit jaar lukt dit niet omdat er telkens op dinsdag een
ontbijt van de ondernemers doorgaat. Er werd gekeken voor een oplossing en het Pad kan hun kleuterwerking deze
zomer laten doorgaan in De Ark. Toch is de stuurgroep van de jeugdraad niet akkoord met plots wegvallen van het
kleuterlokaal en wil daarom een advies schrijven naar het schepencollege. In de mail van de concessiehouder
stond geschreven dat de 3 jeugdverenigingen niet akkoord waren met het schrijven van dit advies. Dit stoot ons
tegen de borst aangezien er op de vorige vergadering er geen enkel bezwaar werd getoond. De jeugdraad dient
juist om dergelijke zaken te bespreken, doe dit dan ook tijdens de vergadering en niet achteraf. De jeugdraad is
er om de jeugdverenigingen te helpen, dus wees zeker niet bang om hier je zegje te doen.

9. B-Part
B-Part wil meer gezinnen, kinderen en vooral jongeren betrekken bij kunst. B-Part vraagt de jeugdraad om na te
denken wat zij kunnen organiseren om dit doel te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven zoals museumnacht
in Gent. Bespreek dit eens op jullie vergadering en koppel dit terug op de volgende jeugdraad. We zullen alvast
ook de jeugdraad van oktober laten doorgaan bij B-Part.
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9. Groepsaankoop






Dienst gebouwen kwam met de opmerking dat er veel oude frigo’s en diepvriezers worden gebruikt in
jeugdlokalen. Daarom polsen we op de jeugdraad of er interesse zou zijn in het organiseren van een
groepsaankoop van frigo’s en diepvriezers omdat wordt vastgesteld dat veel jeugdverenigingen met
verouderde en energie-onvriendelijke toestellen werken.
Chiro Nieuwenhove, Chiro Leieland en Chiro Centrum hebben hier alvast interesse voor. De jeugddienst
bekijkt welke opties er mogelijk zijn.
Chiro Leieland vraagt of er nog eens kan geïnformeerd worden voor de aankoop van fluohesjes door de stad.
De jeugddienst vraagt nog eens na bij de verkeersdienst.

10. Varia


KAJ De Snaere: De KAJ heeft na het technofeestje Ademnood het lokaal van de kaarters dat zij gebruikt
hebben opgeruimd tegen de mondeling afgesproken datum. Terwijl we aan het opruimen waren kregen we
hierover berichten van schepenen Rik Soens en Jo Neirynck terwijl er een afspraak was gemaakt met de
kaarters zelf.
Jeugddienst: Best in het vervolg een mailtje sturen naar de schepenen en jeugddienst, kaarters van de
gezinsbond in CC met de gemaakte afspraken. Zo zijn de gemaakte afspraken duidelijk voor iedereen en
worden misverstanden vermeden. Vermeld dit ook in de activiteitenfiche die je indient.



Chiro Oesjiekoetsjie: Hoever staan de plannen voor de aanleg van ons grasveld?
Jeugddienst: Er werd een ontwerpbureau aangesteld voor de aanleg van de hele parking, inclusief
groenzone.



Chiro Leieland: Wil de groendienst eens langskomen voor de heraanleg achter onze lokalen?
Jeugddienst: De groendienst zal de werken uitvoeren maar enkel als het blijvend proper blijft.



KSA Waregem: Er zou gekeken worden voor een platform te bouwen bij de KSA, hoe ver staan de plannen
hiervoor?
Jeugddienst: Er zullen geen werken uitgevoerd worden zolang de terugkerende opmerkingen in het verslag
van inspectie van de lokalen blijven terugkomen. Het gaat vooral over materiaal stockeren in de
technische ruimte en netheid van de lokalen.



Chiro Desselgem: de afbraakwerken die zullen uitgevoerd bij Chiro Desselgem, op welke termijn ziet het
stadsbestuur dit?
Jeugddienst: De gebouwen moeten eerst nog verkocht voordat de werken kunnen starten. Vermoedelijk
zal dat pas zijn in 2021-2022. (Maar op dit moment is timing moeilijk).





Participatieproject Denk Mee Met Waregem: Het stadsbestuur moet tegen eind dit jaar een beleidsplan
opmaken voor de komende zes jaar (2020-2025). Daarom willen ze ook graag de mening van de inwoners
kennen. Iedereen heeft er baat bij de bevraging in te vullen, moedig dit ook aan binnen de jeugdvereniging.
Hier kan je de bevraging online invullen: https://www.waregem.be/denkmeemetwaregem
De workshop duurzaamheid op kamp zal georganiseerd worden de tweede week van juli. Meer info volgt
later.
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De jeugddienst wil het aanbod educatieve spelen vernieuwen door enkele nieuwe spellen aan te kopen.
Voorstellen mogen gemaild worden naar uitleendienst@waregem.be. Wij hebben alvast ons oog enkele
spelen die interessant kunnen zijn voor jeugdverenigingen:
- Vlindernet (thema cyberpesten en veilig omgaan met internet),
- Toolbox No Hate (Thema cyberpesten en veilig omgaan met internet),
- (N)Iets mis mee?! (Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het jeugdwerk)
- ROADsKILLs (Veilig met leden op stap gaan)
- Pyromania (Brandveiligheid in en rond jeugdlokalen)
- Aidsbekerspel (Informeren over HIV, onveilig vrijen aankaarten)
- FestAir (zoals voorgesteld op pagina 3) wordt alvast aangekocht.
De jeugddienst zal een nieuwe voorraad buttons aankopen (5000 stuks). De vraag naar de jeugdraad is of
er interesse is om buttons aan te kopen met een magneetachterkant. Door de duurdere aankoopprijs
hiervan zou voor een zakje van 20 buttons 8 euro moeten aangerekend worden. (Buttons met speld kosten
4 euro voor een setje van 20 stuks)
De jeugdraad heeft interesse in magneetbuttons, de jeugddienst kijkt of om een voorraad magneetbuttons
aan te kopen.
Als laatste item betreffende nieuwe aankopen voor de uitleendienst werd door Chiro Gaverke aangegeven
dat een dj-set Pioneer XDJ-RX2 (ongeveer 1600 euro) een goed alternatief zou zijn voor als de standaard
Pioneerinstallatie reeds bezet is. De jeugdraad is voorstander van het aankopen van dit toestel.
De jeugddienst zal gezien de hoge kostprijs de aanvraag om deze dj-set aan te kopen bespreken op hun
teamoverleg.

11. Jeugd– en vormingskalender
Bekijk hier het volledige aanbod aan jeugdige evenementen!
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