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Maandag 16 november—online  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Arne Lannoo (Chiro Desselgem), Axel Heyerick (JNM), Carolina (Scouts Waregem), 
Diederik Vermeersch (Thraso), Ella Merlier (Chiro Nieuwenhove), Hannes (stuurgroep), Isa (Akabé), 
Maxime (Jeugdhuis Den Uitvlucht), Flor Coussement (Jeugddienst , Jo Neirynck, Lara Chiro Vjjve, Marie 
Degraeve (KLJ Waregem en wimbo), Meru Vermeersch (stuurgroep), Sandra (chiro gaverke), Simon Des-
met (chiro waregem centrum), Stef Tijtgat (kaj de snaere en chiro leieland), Uma Vermeersch 
(stuurgroep) 

 

Verontschuldigd: JH Jakkedoe en KSA 

 

Voorzitter: Jochem Debrandt (voorzitter Jeugdraad) 

 

Verslag: Flor Coussement (Jeugdconsulent) 

 

 

 

1.Schepenkwartiertje:  

Jeugddienst en schepen hebben mail ontvangen van gewest Oe Est na moment met groepsleiding. Onge-
makkelijke situaties bij leidingsploegen rond beslissing om chiro te geven of niet. Ze vinden het moei-
lijk om zelf die inschatting te maken. Vragen de jeugdbewegingen aan de stad om hier standpunt over 
in te nemen en te beslissen voor de jeugdbewegingen? 

Jo is blij dat er werking gegeven mag worden, maar wil ook niet dat leidingsploegen in ruzie vallen. 
Welke conclusies moeten wij trekken? 

Flor: Hoe moeten we dit interpreteren? Beslissen jullie liever zelf of laat je liever stadsbestuur beslis-
sen. 

Stef: Met chiro leieland hebben we gekeken wat andere werkingen deden. 

Arne: Bij ons was er idd wat discussie, wij zouden liever hebben dat stadsbestuur beslist 

Simon: Bij ons was het idem, wij zitten met leiding die met risicopatiënten thuis zit. Als zij dat niet 
zien zitten, dan valt er leiding weg binnen die afdeling of leidingsgroepje. Los daarvan vind ik het wat 
vreemd dat één chiro wel leiding zou geven en een andere niet. Mss zou het beter zijn om daar alg 

Carolina: Bij ons was het overtuigd dat iedereen wilde verder doen, we kregen ook veel positieve reac-
ties van ouders. 

Jochem: Maar het feit blijft dat er dus wel onenigheid binnen leidingsploegen is. En als er inderdaad 
verenigingen zijn die goeie feedback krijgen, zou het raar zijn als we algemeen beslissen dat het niet 
meer mag. En precies straffen. 

Jo: Het is inderdaad een feit dat er discussies zijn. En het kan niet zijn dat leidingsploegen een hartver-
scheurende keuze moeten maken vanwege thuissituaties. We kunnen inderdaad beslissen om het te ver-
bieden, dat is een optie. Een andere optie is dat we verbieden om de lokalen te gebruiken, zodat er 
sowieso outdoor moet gewerkt worden. Zoals sport het eigenlijk doet, -12 jaar outdoor. Ofwel laten we 
de vrijheid aan de vereniging zelf, maar dan zal je wss met verschillen zitten. En dan zit je met het risi-
co dat de publieke opinie speelt, die vb zal zeggen, bravo daar doen ze het wel, en oh, daar doen ze 
niets. Maar, buitenstaanders moeten de oefening niet maken van een leidingsploeg. 

Misschien kan het goed zijn om nog eens een rondvraag te doen met groepsleiding zelf en eventueel 
volwassen begeleiders. Alle jeugdbewegingen dan. 

 

 

 

Afsprakennota: 

Jochem: We hebben een aantal aanpassingen gemaakt in de afsprakennota die samen gaat met de sta-
tuten. Omdat we de statuten hebben aangepast, wilden we ook de afsprakennota updaten.  

Een opmerking over opmerkingen of vragen, voor schriftelijk tellen ook mails. Verder staan er een aan-
tal zaken in die vooral een goeie reminder zijn, dat het stadsbestuur voldoende rekening moet houden 
met de jeugdraad. Vb. jeugdraad wordt geraadpleegd bij het opstellen van de meerjarenplanning. 

Extra aanpassing: als de schepen afwezig is kan hij eventuele meldingen of puntjes doorgeven aan een 
personeelslid van de stedelijke jeugddienst. 
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Diederik: Is dit hetzelfde document als de subsidies? 

Jochem: Neen, dit gaat over afsprakennota. Heeft niets te maken met toelages. 

 

Duiding afhaalinitiatieven: 

Flor: Op dit moment zijn er veel initiatieven die iets willen doen: afhaalacties, ontbijtacties, pannekoe-
kenverkoop… We snappen dat. Wij leggen al die aanvragen voor aan een corona-overleg. De regelgeving 
rond afhaal is vrij streng, en al zeker in West-Vlaanderen. Verder kijken we ook hoe we het mogelijk 
kunnen maken voor initiatieven die nog geen toelating krijgen, eventueel te faciliteren, door eventueel 
een afhaalpunt of andere manier. Normaal weet ik daar deze week meer over en dan volgt een mailtje 
naar de hoofdverantwoordelijken. 

 

Gebruikersreglement Jeugdcentrum: 

Uitgesteld tot jonas er opnieuw bij is. (December of januari) 

 

Evalueren van ronddeling handgel 

Jochem: We hebben dus sanitizer rondgedeeld voor alle verenigingen. Ik hoop dat iedereen daar tevre-
den mee was. 

Flor: Mochten er toch verenigingen zijn, die nog middelen tekort hebben, dan moeten ze ons iets laten 
weten. We kunnen altijd kijken of we nog met de stad nieuwe middelen moeten bestellen. 

Jochem: Wij hebben er ook nog over, dus ze mogen zich eerst bij ons melden. 

 

Werkjaar 2021 

Jochem: Doordat we onze statuten aangepast hebben (in afwachting van goedkeuring door het college), 
vragen we ons af wat we moeten doen met de verkiezingen voor 2021. Laten we deze staan in januari, 
waardoor we een kort werkjaar hebben tot in september. Of stellen we ze uit tot in september zodat 
nieuwe werkjaar dan start? Anders doen wij nu gewoon door want door corona hebben we niet veel kun-
nen doen. Maar we willen hiervoor graag de jeugdraad over bevragen. 

Diederik: Zou er iets veranderen, qua verkiezing? Iemand bijkomen of weggaan? 

Jochem: We zijn onze voelsprieten nog aan het uitsteken, maar hadden nog niets gehoor. Mensen die 
interesse hebben, zijn altijd welkom om eens deel te nemen aan stuurgroepvergadering. We zullen nu 
nog niet beslissen. We wachten hiermee tot december, maar vraag nog eens aan jullie ploegen hoe ze 
hierover denken. 

 

Data vergaderingen 2021 

Jochem: Ik deel ook nog even de data mee voor 2021. Dit onder voorbehoud. 

DBJR (Dagelijks bestuur jeugdraad=stuurgroep): 11 januari 
JR januari: 25 januari (met nieuwjaarsreceptie?) 
DBJR: 8 februari 
JR februari: 22 februari 
DBJR: 8 maart 
JR maart: 22 maart 
DBJR: 12 april 
JR April: 26 april 
DBJR: 17 mei (zie rest van datums op volgende pagina) 
JR Mei: 31 mei 
DBJR: 14 juni 
JR juni: 28 juni 
 

Varia: 

Axel: Onze werking van JNM ligt stil, omdat Deinze en Zulte al verbod hadden ingesteld. 

Flor: Ik verwijs graag nog eens naar Het Pakhuis, een online jeugdhuiswerking door jakkedoe, die ze ons 
hebben doorgestuurd. Ook vestig ik graag de aandacht op mentaal welbevinden, praat erover. Klik op 
links die we daarrond delen 

Marie: Cindy krijgt soms nog mailverkeer van KLJ. En wij krijgen ze dan niet. Dat is niet zo handig. Wil-
len jullie dit aanpassen. 

 

Volgende Jeugdraad op 14 december om 
19.30u. (online met deelnamelink). 

 

 


