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1. Verwelkoming 

 

2. Oproep jeugdige actie voor 11.11.11. 

 

Lore Lecluyse van Dienst Lokaal Mondiaal Beleid doet een oproep bij de jeugdraad in het kader van 11.11.11. De 

dienst ondersteunt de 11.11.11 werkgroepen in Waregem maar er is nood aan een nieuwe, jeugdige actie in 

Waregem. Daarvoor wordt een brainstorm gepland op maandag 2 maart om 19u00 op de jeugddienst, alle 

jeugdverenigingen zijn welkom. Lore vraagt om alvast ideeën voor een actie te bespreken op de leidingskring. 

Ideeën mogen doorgemaild worden naar lokaalmondiaal@waregem.be.  

 

Los van de actie 11.11.11. wil Lore er even op wijzen dat jongeren die stage doen in buitenland hiervoor een 

subsidie kunnen krijgen. Wie meer uitleg wil mag altijd langskomen bij Dienst Lokaal Mondiaal Beleid, dit is 

hetzelfde bureau als de jeugddienst. 

 

3. Nieuwe aankopen uitleendienst 

 

 2 extra movingheads: deze werden reeds geleverd, zijn vanaf nu te ontlenen. 

 Pioneer XDJ-RX2 en cinch naar mini-jack kabels worden binnenkort geleverd.  

 Een short throw beamer: offerte werd opgevraagd: 1258 euro incl. btw —> de jeugdraad beslist dat de short 

throw beamer wordt aangekocht. 

 Er wordt bekeken of er nog budget over is om extra walkie talkies aan te kopen. 

 

Stef Tijtgat: Voor de fuif van Chiro Leieland ontlenen wij onze walkie talkies gratis bij GTV. We moeten wel een 

waarborg van 500 euro betalen. 

 

Het aanbod van de uitleendienst kan je bekijken via www.waregem.be/uitleendienstjeugd 

Zaterdag 1 februari @ Biblab 

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden 
Aanwezig: LECLUYSE Lore (Dienst Lokaal Mondiaal Beleid), DE SCHEPPER Bart (Jeugdschaakclub Luctor et 
Emergo), TIZAGHOUINE Mehdi (KSA Waregem), DEWOLF Dries (KSA Waregem + Jong Tempeliers), DESMET Simon 
(Chiro Waregem centrum),  VERBAUWHEDE Dante (Chiro Nieuwenhove), DERIJCKE Thibo (Chiro Nieuwenhove), 
MUYLAERT Helena (Scouts Waregem), MEERSMAN Camille (Scouts Waregem), DE FRENNE Carolina (Scouts Ware-
gem), DESLOOVERE Lucas (Chiro Gaverke), LOOSVELDT Simon (Chiro Gaverke), DECLERCQ Hannes (stuurgroep), DE 
BRANDT Jochem (Voorzitter jeugdraad), BESARD Cindy (KLJ Waregem + Wimbo + Stuurgroep), VERMEERSCH Meru 
(Stuurgroep), TIJTGAT Stef (Chiro Leieland + KAJ De Snaere), CLAERHOUT Jonas (Jeugddienst), COUSSEMENT Flor 
(jeugdconsulent) 

Verontschuldigd: NEIRYNCK Jo (Schepen van jeugd), VERBAUWHEDE Arne (Jongeren Socialisten/Jump Waregem), 
VERMEERSCH Uma (Stuurgroep), Jong VLD 

Gespreksleiding: DE BRANDT Jochem (voorzitter jeugdraad) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

mailto:lokaalmondiaal@waregem.be
http://www.waregem.be/uitleendienstjeugd
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4. Evaluatie sylvesterbus 

 

 De Jeugddienst merkt in aantallen dat er elk jaar minder gebruik gemaakt wordt van de bussen. Slechts 137 

personen namen de bus, dit is de helft minder dan vorig jaar. In 2015 waren dit nog 568 gebruikers. 

 Niemand hier aanwezig op de jeugdraad heeft gebruik gemaakt van de bussen.  

 De kost van de bussen in verhouding tot het aantal gebruikers komt op 15 euro per persoon. Dit zijn dure 

ritjes op die manier. 

 Zijn uren wel goed? Misschien van 22u tot 00u30 en van 4u.tot 7u. 

 Velen worden ook gebracht en opgehaald door de ouders. 

 Soort van belbus systeem? Uur doorgeven + met hoeveel personen, m.a.w. een meer georganiseerd systeem. 

 Nog meer reclame maken via Facebook, brieven en affiches in de scholen. 

 Misschien nog één jaar dezelfde formule proberen met extra promo rond de sylvesterbus, indien geen 

merkbaar verschil in cijfers zal het concept moeten herbekeken worden. 

 

 

5. Verkiezingen 

 
Voorstelling kandidaten: 

 

Jochem De Brandt:  is reeds 4 jaar lid van de stuurgroep, waarvan 1 jaar als voorzitter. Jochem was 12 jaar lid van 

Chiro Gaverke en is 3 jaar actief geweest bij Gewest Oe Est. Jochem wil de Waregemse jeugd blijven 

ondersteunen via de jeugdraad en stelt zich opnieuw kandidaat als voorzitter van de jeugdraad. 

 

Meru Vermeersch: heeft het eerste jaar als stuurgroeplid achter de rug. Meru kwam voordat ze in de stuurgroep 

zat naar de jeugdraad in naam van Chiro Centrum en Speelplein De Speelberg. Meru stelt zich opnieuw kandidaat 

voor de stuurgroep. 

 

Hannes Declercq: was 6 jaar leider bij Chiro centrum, heeft er nu 1 jaar stuurgroep op zitten. Hannes wil via de 

stuurgroep van de jeugdraad de jeugd informeren en nog meer fijne evenementen organiseren. 

 

Cindy Bésard:  Komt reeds 6 jaar voor de KLJ naar de jeugdraad. Cindy was het voorbije jaar ook lid van de 

stuurgroep en wil er graag nog een jaartje bij doen. Cindy vindt het zeer leuk om zich in te zetten voor de jeugd. 

 

Uma Vermeersch: zit momenteel in Spanje om de jeugd de entertainen en wordt daarom voorgesteld door haar 

zus Meru. Uma kwam vroeger in naam van Speelplein de Speelberg naar de jeugdraad en is momenteel ook actief 

bij scoutsgroep Akabe in Brugge.  Uma is reeds enkele jaren lid van de stuurgroep en wil zich zeker nog een 

jaartje inzetten voor de jeugdraad als stuurgroeplid. 

 

Stef Tijtgat: Stef is een nieuwe kandidaat voor de stuurgroep. Hij is reeds 4 jaar leider bij Chiro Leieland in wiens 

naam hij ook al 4 jaar naar de jeugdraad komt. Daarnaast is Stef ook actief bij KAJ De Snaere. Stef wil graag in de 

stuurgroep stappen, hij voelt zich er klaar voor. De jeugd van Waregem is voor Stef heel belangrijk en staat nog 

altijd op plaats nummer één. Stef is ook deejay en draait gratis voor alle Waregemse jeugdevenementen.   

 

 

Uitslag verkiezingen: 

 

Alle kandidaten zijn verkozen voor de stuurgroep en Jochem De Brandt wordt opnieuw voorzitter van de 

jeugdraad. Proficiat! 
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6. Reglement securitytoelage  

 

Komen in aanmerking voor de toelage: alle verenigingen die bij stedelijke adviesraad zijn aangesloten. De helft 

van de factuur wordt terugbetaald met een maximum van 500 euro. 

 

Er is een vraag van het schepencollege om binnen het kader van geluidsoverlast een extra maatregel te hebben. 

Zo zal er een extra artikel worden toegevoegd: organisaties die zich niet aan de muziekvergunning houden zullen 

geen recht hebben op de toelage voor dat specifiek evenement. In de toekomst kunnen ze terug in aanmerking 

komen voor de toelage voor een nieuw evenement indien de muziekvergunning gerespecteerd wordt. 

 

Stef Tijtgat: Is het zo dat de decibelmeter altijd gecontroleerd wordt op overtredingen of enkel bij klachten? 

 

Flor Coussement: Het komt er op neer in de praktijk dat als er klachten binnen komen, dan wordt de decibelmeter 

uitgelezen. Indien dan wordt vastgesteld dat de organisatie in overtreding is, wordt het dossier voorgelegd aan het 

schepencollege met negatief advies van de dienst jeugd. 

 

Dante Verbauwhede: Kan dit ook opgenomen worden in het reglement? —> de jeugddienst neemt dit mee. 

 

  

7. Vormingen jeugdraad  

 

In 2020 zal de jeugdraad terug een aantal vormingen organiseren: 

 Wespensteken, tekenbeten, wondzorg, suikerziekte, epilepsie  mei 2020 

 Algemene gedragsstoornissen  april 2020, binnenkort wordt de exacte datum gecommuniceerd. 

 

 

8. Varia 
 

 Op donderdag 5 maart 2020 om 19 uur vindt "State of the Region" plaats in Eventhal Uzien, te Deerlijk. State 

of the Region is een inspiratie- en netwerkmoment op donderdag 5 maart 2020 in Deerlijk. Voor 

voortrekkers die hun maatschappelijk project of burgerinitiatief willen laten groeien over gemeentegrenzen 

of sectoren heen. Voor al wie een passionele en geëngageerde drive heeft voor een mooiere leefwereld. Alle 

info vind je op de uitnodiging op pagina 6.  

 

 Dante Verbauwehede: Luc Verbauwhede, opvoeder van VTI Waregem vraagt wanneer er een infoavond komt 

voor de 100 dagen. —> de jeugddienst en stuurgroep zullen binnenkort een overleg plannen. 

 

 Chiro Gaverke: Zijn er extra subsidies voor personen die bijkomende opleiding hebben gedaan? —> De 

jeugddienst stuurt de voorwaarden door.  
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9. Jeugd– en vormingskalender 

 
Bekijk hier het volledige aanbod aan jeugdige evenementen!  

 

 

 

Locaties volgende jeugdraden:  

24 feb: Jeugdhuis ’t Zwemb@ 

23 maart: Chiro Nieuwenhove 

27 april: Gewest Oe Est 

25 mei: Scouts Sint-Hubertus 

29 juni: Chiro Waregem centrum 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/jeugdraadwaregem/events/?ref=page_internal
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.letsleie.be%2Fnode%2F6650&psig=AOvVaw02UBtQUJGDgwKD7p-bwCO7&ust=1581607486936000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC_tJOpzOcCFQAAAAAdAAAAABAE

