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Dag van de Jeugdbeweging  

Jochem: We maken graag nog eens reclame zodat iedereen in uniform naar school of werk gaat.  

Flor: Er is dit jaar geen ontbijt. Dit is logistiek onmogelijk omdat je te weinig mensen kan bedienen en zou 

ook het foute signaal geven. Dit jaar delen we mondmaskers uit aan de schoolpoorten. Daarnaast krijgen jullie ook 

sapjes voor de jeugdwerking. Deze komen we woensdag uitdelen. Mijn collega stuurde daarvoor een mailtje. 

Verder raden we aan om die dag voorzichtig te zijn en niet vooraf samen te komen (ook niet voor eigen 

ontbijten). Zelfs al denk je zulke momenten corona-veilig te kunnen organiseren, dit is niet het juiste signaal. Het 

zou niet fijn zijn om de perceptie tegen te krijgen. 

 

Reglement jeugdcentrum 

Wijzigingen worden overlopen.  

Flor: Enkele aanpassingen gedaan om het voor gebruikers te vereenvoudigen en ook opbouw -afbouw tarief 

werd nu toegevoegd. Er werd ook duidelijk onderscheid gemaakt tussen evenementen, sportactiviteiten en fuiven.  

Het document met de aanpassingen wordt naar alle verenigingen doorgestuurd. Stemming volgt volgende 

jeugdraad. 

 

Vormingen 

Jochem: We hadden een aantal vormingen opgenoemd. Er zijn vormingen door het gewest (tekenbeten/

wespensteken), gedragsstoornissen (door zelfde die ze vorige keer gegeven hebben), EHBO (zal door jeugd rode 

kruis gegeven worden). 

Voorlopig zijn de vormingen uitgesteld, de planning wordt bekeken ikv corona. 

 

Corona 

Opgelet, inmiddels zijn de regels opnieuw verstrengd, bepaalde informatie is dus gedateerd.  

Jochem: Legt de actie uit waarbij de jeugdraad flacons met ontsmettinggel heeft aangekocht voor de 

jeugdverenigingen. De stuurgroep zal de flacons verdelen op zaterdag en zondag, bij het begin van de werking. 

Stef vraag of ze niet op vrijdag kunnen rondkomen, dat is een moment waarop leiding samen is voor vergadering. 

Jochem stelt dat dit moeilijk wordt, ze hebben het al anders gepland. 

Thraso en JH Den Uitvlucht willen er ook nog. Jochem kijkt of er nog voorzien kan worden. 

Maandag 19 oktober — Briek Schottezaal  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden 
Aanwezig: Margot Beirlaen (Akabé Funk), Hannes Declercq (stuurgroep) Diederik Vermeersch (Studentenclub 
Thraso), Lara Bekaert (Chiro Oetsjiekoetsjie), Arne Lannoo (Chiro Desselgem), Josse Deboiserie (Jeugdhuis Jakke-
doe), Ella Merlier (Chiro Nieuwenhove), Marie De Graeve (KLJ Waregem & Wimbo), Jochem De Brandt (voorzitter) 
Axel (JNM Leievallei), Manou Vanhoutte (KSA Waregem), Stef Tijtgat (Stuurgroep, KAJ De Snaere en Chiro Leie-
land), Thybo (Chiro Leieland), Lucas Desloovere (Chiro Gaverke), Rune Dumoulin (Chiro Waregem Centrum), Caro-
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Schepper (Jeugdschaakclub Luctor et Emergo), Frank Clement (Studentclub Moeder Waregemse) 

Gespreksleiding: Jochem De Brandt (voorzitter jeugdraad) 

Verslaggeving: Flor Coussement (jeugddienst) 
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Ditte (JH Den Uitvlucht): Mogen wij open voor niet bar-gerelateerde activiteiten? 

Flor: Jeugdwerkkader stelt dat jeugdhuizen wel activiteiten kunnen organiseren (vorming—workout-…), maar 

geen barwerking.  

Stef: Mag ik eventueel een activiteit organiseren waar leiding dan aan deelneemt. Gelijkaardig aan de quiz 

die ze die zomer organiseerden.  

Flor: Deze zomer, zaten we al in een andere fase. Het is duidelijk dat de situatie ernstiger is. Ik denk niet dat 

een dergelijke activiteit kan toegelaten worden. Het algemene principe lijkt me: ‘Bij twijfel, ga er maar van uit 

dat het waarschijnlijk niet zal mogen.’ 

Diederiek (Thraso): Wij zetten volop in op online (ook online activiteit). Als je stelt dat er zo voorzichtig moet 

omgesprongen worden, waarom is de jeugdraad dan toch live? 

Flor: Het klopt dat het een beetje vreemd is, maar in deze zaal kan de afstand zeker bewaard worden. 

Anderzijds werd vorige jeugdraad gevraagd of er opnieuw live kon vergaderd worden, omdat de betrokkenheid en 

aandacht bij online vergaderingen vaak iets minder zijn. We hebben dus één keer die inschatting gemaakt. Ik 

vrees dat het volgende keer toch weer online zal zijn. 

Margot (Akabé Funk) doet kleine activiteit als vervanging van Nacht van de jeugd. Met drinken en eten. 

Kleinschalig en coronaveilig. 

 

Variarondje 

Josse(Jakkedoe): Er zijn problemen met de nooddeur van JH Jakkedoe. Ze hebben dit al laten weten.  

Flor: Dienst gebouwen zal nog eens de uitleg doen hoe de deur gebruikt dient te worden, want de problemen 
ontstaan waarschijnlijk door fout gebruik. 

 

Diederik (Thraso) vraagt wat de toekomst is voor de lokalen van Zwemb@ in Beveren -Leie.  

Flor: Het gebouw gaat ooit weg, dat is zeker. Timing is niet bekend en het alternatief ken ook niet. Je mag 

schepen Rik Soens gerust eens deze vraag stellen. Ik vraag het ook eens. Jeugdwerk zal hoe dan ook niet in de kou 

gezet worden.  

Thraso: Voelt zich gediscrimineerd omdat ze geen subsidies meer zouden kunnen krijgen. Ze zouden graag 

dat geld behouden. Wij bestaan al lang en kunnen aantonen dat we actieve werking hebben. Het argument dat we 

enkel pinten zouden drinken slaat nergens op. In jeugdbewegingen worden toch ook pinten gedronken? 

Jochem: We willen werken met soort procedure waarbij verenigingen die geen subsidies meer zouden 

krijgen, altijd hun werking kunnen komen verdedigen en alsnog gesubsidieerd kunnen worden. 

Thraso: Ook de andere studentenclubs gaan hier niet mee akkoord. 

Jochem: Het gaat ook om betrokkenheid. Sommige verenigingen komen enkel naar de jeugdraad als het om 

geld te doen is.  

Thraso: Wij hebben met 100 dagen eens voorstel gedaan om samen te werken en er is niets mee gebeurd. 

Kwestie van 100 dagen en betrokkenheid.  

Jochem: Er is in het verleden wel regelmatig goed samengewerkt met studentenclubs, maar vorige jaren 

hebben we toen besloten om met het jeugdhuis samen te werken, om hen ook te kunnen steunen.  

Thraso wil ook tonen dat ze betrokken willen zijn, stond ook recent in ‘Het Nieuwsblad’ en kwam in het verleden 

ook aan bod in ‘Koppen’ als positief voorbeeld van studentenclubs. Wat betreft betrokkenheid in de jeugdraad, is 

het vervelend als je in Leuven studeert om dan naar Waregem te moeten komen en dan nog terug te moeten 

treinen.  

Hannes (Stuurgroep): We willen vooral voorkomen dat er verenigingen profiteren. Dat heeft niet specifiek 

met studentenverenigingen te maken. Daarnaast is het ook gewoon een idee. Er is niets definitief. 

Flor: Om de gemoederen wat te bedaren wil ik gewoon graag duidelijk stellen dat de stuurgroep luidop aan 

het brainstormen is. Er wordt geen geld afgenomen en er is ook nog geen nieuw reglement. Als jeugddienst vinden 

we het belangrijk om diverse vormen van jeugdwerk te ondersteunen, dus ook studentenclubs. Ik zie dus niet 

onmiddellijk de subsidies voor studentenverenigingen wegvallen, ook dat is waardevol jeugdwerk.  
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Daarnaast is het ook zo dat geen enkele wijziging van het subsidiereglement gedaan wordt zonder inspraak van de 

doelgroep (vb. studentenverenigingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen,…). Een reglement moet veel 

beslissingsniveaus doorlopen. 

 

JNM: Wij hebben bandjes van dag van de jeugdbeweging over. We willen deze ofwel aan de aanwezigen 
geven of aan Akabé Funk.  

De jeugdraad beslist dat de leden van Akabé ze mogen hebben.  

 

KLJ vraagt of ze ook ontsmettingsgel kunnen krijgen. Hannes overloopt nog eens de lijst voor wie er handgel 
voorzien was (en wie nog toegevoegd zal worden). 

 

Jeugddienst stuurt nog mailtje als reminder voor facturen van ijsjes. 

Jeugddienst checkt nog eens hoe het zit qua thermometers.  

 

Akabe Funk vraagt timing herstellingen voor defecten aan hun oude lokaal. (dorpel is dringend). Jeugddienst 
geeft dit nog eens door. 

Nieuwe lokaal Akabé komt er, timing werd door Kiwanis gecommuniceerd. 

 

Jochem: We doen graag nog een oproep voor nieuwe stuurgroepleden. 

 

 

Volgende jeugdraad: 16 november—Online (deelnamelink via email) 

 


