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1. Dag & Nacht van de jeugd  

 

Jochem De Brandt: We hebben met de stuurgroep beslist om in 2020 geen Dag & Nacht van de jeugd te 

organiseren, dit zou te moeilijk zijn met de huidige maatregelen. Het is zeer moeilijk om hiervoor een alternatief 

te vinden. Daarom zouden we ons budget voor dit jaar opsparen en er in 2021 een “dubbel zo zotte” editie te 

organiseren.  

Voor het ontbijt van de Dag van de jeugdbeweging zal de jeugddienst kijken voor een alternatief. 

 

Flor Coussement: We hebben al eens gepolst bij de scholen. Er zijn een aantal pistes mogelijk, maar graag 

jullie input hierover. Een eerste idee is om ontbijtpakken te leveren per school. We zouden ook dit jaar eens 

kunnen focussen op de lagere scholen. We dachten om misschien een kar met deejay te laten rondrijden naar de 

scholen, maar het gewenste effect gaat misschien wat verloren gaan. De jeugddienst zou ook vieruurtjes kunnen 

voorzien tijdens de werking in het weekend. Een spel of een tocht hieraan koppelen zou misschien ook leuk zijn. 

 

Axel Heyerick: In Kruishoutem deelt men snoep uit in de klassen met hieraan gekoppeld enkele 

woordgrapjes. 

 

Flor Coussement: Een ontbijt uitdelen op de speelplaats zien de scholen niet zitten, uitdelen aan de 

schoolpoort zou wel kunnen. 

 

Jochem De Brandt: Ik vind het idee van het vieruurtje tijdens de werking wel tof, dat het dan niet op de dag 

van de jeugdbeweging zelf is op zich niet zo erg.  

 

Leontine De Sloovere: Het vieruurtje tijdens de werking lijkt mij het meest haalbare idee. 

 

 

Maandag 21 september @ home: online jeugdraad  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden 
Aanwezig: DESMET Simon (Chiro Waregem Centrum), MERLIER Ella (Chiro Nieuwenhove), DE DESLOOVERE Leontine 
(Chiro Gaverke), VERA Iza (Akabe Funk), BESARD Cindy (KLJ Waregem/Stuurgroep), HEYERICK Axel (JNM Leieval-
lei), DEBOISERIE Josse (JH Jakkedoe), HIMPE Louise (Scouts Sint-Hubertus), DE WAELE Ditte (JH Den Uitvlucht), 
DEVOLDER Kiara (Speelplein De Speelberg), BEKAERT Lara  (Chiro Oetsjiekoetsjie), DE GRAEVE Marie (KLJ Ware-
gem), DECLERCQ Hannes (stuurgroep), DE BRANDT Jochem (Voorzitter jeugdraad), VANOUTRYVE Merel (Chiro 
Leieland), TIJTGAT Stef (stuurgroep + Chiro Leieland + KAJ De Snaere), VERMEERSCH Uma (stuurgroep), VER-
MEERSCH Meru (stuurgroep), CLAERHOUT Jonas (Jeugddienst), COUSSEMENT Flor (jeugdconsulent), NEIRYNCK Jo 
(Schepen van jeugd) 

Verontschuldigd: DUMOULIN Kobe (Speelpleinwerking Het Pad), DE LANGHE Yari (Studentenclub Gavergild), Jong 
VLD,  Jong Socialisten, JUMP Waregem, ALLAERT Phoebe (Speelplein De Speeldooze), DHONT Dylan 
(Speelpleinwerking Desselgem),  

Gespreksleiding: DE BRANDT Jochem (voorzitter jeugdraad) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 
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2. Wat kan de jeugdraad aanbieden in tijden van Corona?  

 
Jochem De Brandt: Is er iets wat de jeugdraad kan aanbieden aan de jeugdverenigingen? Aankoop van 

mondmaskers of handgel in bulk bijvoorbeeld? Zijn er verenigingen die hier nood aan hebben? 

 

Ditte De Waele: Handgel in bulk lijkt mij wel interessant want dit vind je niet gemakkelijk in de winkels. 

Mondmaskers hebben we zelf.  

 

Leontine De Sloovere: Wij gaan binnenkort ook handgel tekort komen.  

 

Flor Coussement: Weet dat handzeep even goed is als handgel, maar het is inderdaad bij bepaalde momenten 

wel handiger dan zeep. Het kost gewoon veel meer dan zeep.  

 

Ditte De Waele: Zeker aan de inkom is dit handig, anders moet je nog water en papier voorzien om de handen 

te wassen bij het binnenkomen. 

 

Axel Heyerick: In Deinze kopen ze bidons van 2 of 3 liter ontsmettingsalcohol aan bij Filliers.  

 

Jochem De Brandt: We zullen met de stuurgroep alvast kijken voor het aankopen van handgel in bulk.  

 

 

3. Statuten jeugdraad 

 

Jochem De Brandt: We zouden enkele aanpassingen willen aanbrengen in de statuten van de jeugdraad.  

 

Artikel 4: De algemene vergadering van de stedelijke jeugdraad bestaat uit volgende stemgerechtigde leden. 

Hierbij zouden we een extra puntje toevoegen: Afgevaardigden van politieke Waregemse jongerenpartijen & 

studentenclubs, die aangesloten zijn bij de jeugdraad. Per vereniging kunnen twee afgevaardigden aangeduid 

worden. Voorwaarde: mits afstand van jaarlijkse toelage, maar de voordelen zoals uitleendienst gelden nog 

steeds. (zie subsidiereglement)  

 

Artikel 6:  

Par. 1. Het werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december .  1 september tot 31 augustus. 

  

Par. 2. Eén maal per  Bij de start van het werkjaar worden alle jeugdwerkinitiatieven, leerlingenraden, 

organisaties, verenigingen en instellingen sub art. 4 a., b. en c. gevraagd hun afgevaardigden aan te duiden.  

 

Artikel 7:  

Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden wordt een einde gesteld:  

- Door intrekking van hun opdracht door het jeugdwerkinitiatief, de organisatie, de vereniging of de instelling 

waardoor ze worden aangeduid.  Deze intrekking moet schriftelijk en gemotiveerd aan de stuurgroep en de 

jeugddienst worden toegezonden meegedeeld.   

- Door ontslag van de betrokken leden zelf uit de jeugdraad of uit het jeugdwerkinitiatief, de organisatie, de 

vereniging of de instelling waardoor zij worden aangeduid.  Dit ontslag moet schriftelijk aan de stuurgroep  en 

de jeugddienst worden toegezonden meegedeeld.   

 

https://www.waregem.be/sites/waregem/files/media/20131107_statuten_stedelijke_jeugdraad_waregem.pdf
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Artikel 10: De algemene vergadering kiest bij het begin van elk werkjaar en door geheime stemming een 

stuurgroep en een voorzitter. De stedelijke ambtenaar belast met het bijwonen van de vergaderingen van de 

jeugdraad en het waarnemen van het secretariaat  De Jeugdconsulent is waarnemend lid van de stuurgroep.  

  

De stuurgroep kan, mits goedkeuring bij geheime stemming door de algemene vergadering, aangevuld worden met 

nieuwe leden in de loop van het werkjaar.  

  

Een stuurgroep bestaat ideaal uit 10 personen.   (irrelevant, weglaten) 

 

Artikel 11: De stuurgroep en de voorzitter nemen het dagelijks beleid van de jeugdraad waar.  Zij bereiden de 

algemene vergadering voor en evalueren deze.  Beslissingen en adviezen van de algemene vergadering worden 

door de stuurgroep en de voorzitter waar nodig uitgewerkt en opgevolgd.  Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de 

bekendmaking van de agenda en vergadertijdstip en -plaats. en   De stedelijke jeugddienst zorgt voor het verslag 

van de algemene vergadering.  

 

Artikel 14: De algemene vergadering komt in principe om de zes weken  maandelijks samen, behalve in juli en 

augustus.  

 

Flor Coussement: Een opmerking bij de nota van de studentclubs (artikel 4), misschien kan de jeugdraad de 

voorwaarden best nog eens met de studentclubs aftoetsen? Daarnaast zou dit ook in het nieuw subsidiereglement 

opgenomen worden. Als dit daarin wordt vermeld, moet het dan nog in de notulen van de jeugdraad staan? 

 

Jo Neirynck: De aanpassingen er goed uit, maar op zich hoef je het werkjaar niet aan te passen. Dit mag 

verschillend zijn van het werkjaar van de jeugdvereniging want dit staat volledig los van het subsidiereglement, 

vanuit het stadsbestuur hebben we daar absoluut geen problemen mee.  

 

 

4. Vormingen najaar 

 

Jochem De Brandt: We zouden vormingen kunnen laten doorgaan in de oude bib. De ideeën die werden 

aangegeven op de vorige vergaderingen waren wondenzorg, autisme, wespensteken/tekenbeten, epilepsie, 

suikerziekte en algemene gedragsstoornissen.  

 

Ditte De Waele: Wij zij wel geïnteresseerd in de vorming wondzorg.  

 

Jochem De Brandt: We zullen nog een poll op de Facebookpagina van de jeugdraad plaatsen.  

  

 

5. Schepenkwartiertje 

 

Jo Neirynck: De organisatie van Waregem Koerse vraagt of er vanuit de jeugdverengingen bereidheid is om 

een brainstorm te doen over hoe zij de Waregemse jeugdverenigingen kunnen betrekken bij de organisatie. Bram 

Vandewalle, de CEO van Waregem Koerse zal in het voorjaar 2021 eens uitgenodigd worden op de jeugdraad.  

 

Als schepen van jeugd ben ik wat bezorgd over de heropstart van de jeugdverenigingen in het kader van corona. 

We zijn momenteel de donkerste regio in West-Vlaanderen. De jeugd is mee bepalende factor in de cijfers. Zo zijn 

er 11 jongeren van Waregem bijkomen op één dag die besmet geraakt zijn in Portugal. Indien er van de 

jeugdverenigingen vragen zijn, vanuit de stad kan gekeken worden om via onze technische dienst samen  
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alcoholgel aan te kopen. We kunnen ook kijken om openbare domeinen of parkings bijvoorbeeld vrij te stellen in 

functie van jullie werking. We hebben liever dat jullie goed nadenken en dat we als stad kunnen meedenken om te 

organiseren. Indien je met vragen zit mag je altijd de Flor contacteren. Graag ook altijd de plannen goed 

afstemmen met de groepsleiding. Het is de bedoeling dat we zo veilig mogelijk terug kunnen opstarten.  

 

Flor Coussement:  We hebben reeds een aantal vragen in verband met leefweken doorgekregen. De lijn die 

werd aangehouden deze zomer wordt voor de reguliere werking gewoon doorgetrokken. Bij twijfel mag je het ons 

altijd vragen.  

 

Jo Neirynck: We hebben twee preventieadviseurs binnen het stadsbestuur die de beslissingen uit de 

veiligheidsraad goed opvolgen. Als jeugdwerk worden we gekoppeld met onderwijs. Voor alle jeugdwerk binnen en 

rond de ring geldt code geel.  

 

Flor Coussement: Er was al wat onvrede bij de scholen over de leefweken die gepasseerd zijn. Bepaalde 

leden waren verkleed naar school gekomen. We zijn bezig met een kader hiervoor op te stellen. Tijdens leefweken 

is overnachten in stedelijke gebouwen in principe niet toegelaten. We zouden leefweken als uitzondering kunnen 

opnemen in het protocol, in overleg met de brandweer, om te kijken welke lokalen hiervoor in aanmerkingen 

kunnen komen.  

 

Flor Coussement: Ik heb nog een opmerking in verband met ‘de doop’ binnen jeugdverenigingen. We weten hier 

wellicht  allemaal wat er gebeurd is bij studentenclub Reuzegom. Je moet je als jeugdvereniging afvragen welke 

rol de doop speelt binnen de vereniging. De bedoeling van een doop is dat dit bijdraagt tot het groepsgevoel. 

Wees dus verstandig en denk twee keer na wanneer deze georganiseerd worden. 

 

Er is een eerste vergadering geweest voor het groenplan in Waregem. Leiedal wil voor elke jeugdvereniging een 

bepaalde hoeveel groenzone om te spelen voorzien. Indien er nog ideeën zijn die we kunnen meenemen in het 

groenplan, gelieve deze door te sturen naar mij.  

 

JCI Waregem wil graag reclame maken voor World Clean-up Day bij de jeugdverenigingen om hier de volgende 

keer aan deel te nemen. De activiteit is doorgegaan op 19 september, waarbij 35 deelnemers uit Waregem hebben 

geholpen. Van veel verenigingen doen hun opstart van de werking pas rond deze datum of later. Misschien kunnen 

ze de datum volgend jaar meer eind september vastleggen zodat de jeugdverenigingen kunnen meehelpen.  

 

Axel Heyerick: Misschien dat ze dat kunnen doen, maar de datum van zulke acties meestal is internationaal 

bepaald. 

 

Flor Coussement: Staat de jeugdraad open om vanaf volgende maand de jeugdraad te laten doorgaan in de 

raadzaal van het stadhuis waar er voldoende ruimte is voor social distancing?  —> de jeugdraad geeft positief 

advies, de geplande digitale jeugdraden tot en met december worden vervangen door jeugdraden op het stadshuis 

in de raadzaal.  

 

Tot slot wil ik nog zeggen: Chapeau hoe iedereen zijn werking tijdens de zomer heeft georganiseerd in 

coronatijden, proficiat! 

 

Jo Neirynck: Het was inderdaad een vervelende zomer, normaal gaan we langs op de kampplaatsen. Ik heb 

het wel  gemist deze zomer, maar we hebben bewust geen bezoeken gedaan om de bubbels niet te doorbreken. 

Vergeet niet om jullie ijsjes op kosten van de stad door te geven aan de jeugddienst! 
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7. Varia 

 

Louise Himpe: bij ons aan de scouts staan er enkel banken rond een vuurkorf. Het probleem is dat er daar 

veel mensen komen om te zitten waardoor er veel afval blijft liggen, vooral peuken. Is het mogelijk om daar een 

asbak te plaatsen?  

 

Flor Coussement: We gaan afspreken met de technische dienst om te bekijken wat er mogelijk is. 

 

Simon Desmet: Ons kamp in eigen stad was geslaagd. Het was goed voor één keer om het zo te doen. 

 

Jochem De Brandt: We zoeken elk jaar mensen om zich aan te sluiten bij de stuurgroep van de jeugdraad. 

Wie ons team van de stuurgroep wil vervoegen mag ons een berichtje sturen. Wil je advies geven of jeugdzaken, 

activiteiten voor jeugd organiseren, enzovoort…? Kom gerust eens luisteren op een stuurgroepvergadering als je 

wil weten hoe dit er aan toe gaat.  

 

 

 

 

Volgende jeugdraad: 19 oktober— Raadzaal stadhuis Waregem 

 


