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Maandag 25 januari—online  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Dante Verbauwhede (oud-leiding Chiro Nieuwenhove), Larissa Algoet (Akabe Funk), Margot Es-
prit (Chiro Gaverke), Sam Van Bever (Studentenclub Moeder Naamse), Zoë Gevaert (Speelplein De Speelberg), 
Thomas Vandenhouweele (beroepskracht JH Jakkedoe), Stef Tijtgat (dagelijks bestuur, KAJ De Snaere en Chiro 
Leieland), Axel Heyerick (JNM Leievallei), Diederik Vermeersch (Thraso), Judy Platteau (Chiro Nieuwenhove), Han-
nes Declercq (dagelijks bestuur), Flor Coussement (Jeugddienst), Jo Neirynck, Lara Bekaert (Chiro Vijve), Marie 
Degraeve (KLJ Waregem en Wimbo), Meru Vermeersch (dagelijks bestuur), Simon Desmet (chiro waregem cen-
trum), Uma Vermeersch (dagelijks bestuur), Jochem De Brandt (voorzitter Jeugdraad) 

 

Verontschuldigd: Jong VLD 

 

Voorzitter: Jochem De Brandt (voorzitter Jeugdraad) 

 

Verslag: Jonas Claerhout 

 

 

 

 

 

1. Aanstekers  

 
Jochem: Bataljong lanceert de campagne 'Aanstekers'. Daarmee willen ze de drempel tussen jongeren, de jeugd-

raad en het beleid kleiner maken. Naast de sensibiliseringscampagne ontwierp Bataljong ook een webtool om de 

ideeën te verzamelen. Bataljong zal binnen het project 4 jeugdraden begeleiden met een Aanstekers traject. Ze 

proberen daarbij te helpen om jongeren te bereiken via de campagne en de webtool en hoe met de ideeën aan de 

slag te gaan.  

We hebben met de jeugdraad ingetekend op het project Aanstekers, helaas zijn we niet bij de geselecteerden. Er 

waren 17 jeugdraden waarvan er dus 4 geselecteerd zijn. Toch willen we promo maken voor de kick-off omdat we 

het als jeugdraad belangrijk vinden om de kloof te verkleinen tussen jongeren met ideeën voor het beleid en de 

jeugdraad die deze ideeën kan terugkoppelen naar het beleid. We zijn ervan overtuigd dat deze kick-off nuttig zal 

zijn, ook zeker voor onafhankelijke jongeren die niet bij een vereniging aangesloten zijn, dus maak daar zeker 

promo voor bij je vrienden 

 

Hannes: De jeugdraad kan ideeën op de website plaatsen en mensen kunnen daarop stemmen. Het bestuur van de 

jeugdraad zal momenteel die zaken beheren, maar eens wij van start gaan na de kick-off (22 februari) zullen jon-

geren, al dan niet uit jeugdverenigingen, zelf ideeën kunnen aanbrengen.  

 

 

2. Gebruikersreglement jeugdcentrum 

  
Jonas van de jeugddienst zal de aanpassingen toelichten op de jeugdraad van februari. Mochten er nog vragen of 

opmerkingen zijn rond het gebruikersreglement, dan kan je deze nog doorgeven tot 22 februari. 

 

 

3. Corona-surplus deel 2 
 

Jochem: Er werd vanuit de Vlaamse overheid een budget van 100.000 euro voorzien voor de gemeenten zodat de 

adviesraden hun verenigingen kunnen ondersteunen. Dit wordt verdeeld onder de 3 adviesraden, de jeugdraad 
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krijgt dus 33.333,33 euro. We willen graag eens polsen als er specifieke noden zijn vooral we zelf beslissen om dit 

budget te verdelen. Zelf dachten wij eerst aan een kamp– of zomerstimulans ofwel als tweede optie om het bud-

get te verdelen volgens dezelfde percentages waarbij de jeugdsubsidies werden verdeeld. 

 

Flor: Misschien dat de schepen nog iets wil toelichten? 

 

Jo: Voor ons is het eender hoe dit budget verdeeld wordt. De eerste corona-surplus werd gesubsidieerd vanuit de 

stad. Hierbij wou de stad heel snel schakelen en werden de werkingstoelagen van de laatste 3 jaar geëxtrapoleerd 

en kwamen we aan een coëfficiënt van 0.81. Dus stel dat je 100 euro subsidie kreeg, dan kreeg je er 81 euro coro-

na-surplus bovenop.  Dit vanuit de filosofie dat de werking van een vereniging in coronatijden meer kosten met 

zich meebrengt, bvb kasacties door die niet kunnen doorgaan. Het staat jullie vrij om een op maat gemaakte ver-

deling toe te passen. 

 

Flor: De cultuurraad heeft het principe gevolgd van de coëfficiënt omdat ze dat het eerlijkst vonden. Dit principe 

is ook het gemakkelijkste om de berekening te maken. 

 

De jeugdraad geeft positief advies om corona-surplus te verdelen volgens de coëfficiënt.  

 

 

 

4. Voorstel verdeling subsidies jeugd  

 

Jochem: Het voorstel is om de subsidies dit jaar te berekenen op het gemiddelde van 3 werkingsjaren (pre-

coronaperiode).  

 

Flor: Als dit op die manier gebeurt, dan moeten er geen subsidiepapieren ingediend worden, correct? 

 

Jochem: Dat hoeft dan inderdaad niet.  

 

Jo: Als je vorig jaar een deeltje wil laten meespelen, dan moet je wel papieren indienen, maar voor sommige ver-

enigingen zal dit nadelig zijn en voor anderen misschien zelfs voordeliger. 

 

Jochem: 2020 laten meetellen als werkjaar zou een vertekend beeld van de werking geven. 

 

Thomas: Met de Jakkedoe hebben wij wel redelijk wat proberen te organiseren afgelopen jaar, nemen wij dat dan 

mee in het dossier volgend jaar? 

 

Jo: Ik raad je aan om alles goed bij te houden en dan zien we in 2022 wat we beslissen. De 2 jeugdhuizen zitten 

samen in dezelfde subsidiepot die verdeeld wordt onder hen. Ik zou het niet logisch vinden dat de Jakkedoe meer 

subsidies zou krijgen omdat zij meer konden organiseren omdat er beroepskrachten zijn, in vergelijking met Den 

Uitvlucht waar dat niet zo is. Dan zou ik het jammer vinden dat we een andere verhouding in toelage zouden krij-

gen. Vandaar dat ik voorstander ben het van principe van het gemiddelde van 3 werkjaren, pré-corona. Of ben ik 

hierin verkeerd, heeft Den Uitvlucht wel veel kunnen organiseren? 

 

Thomas: Neen, voor Den Uitvlucht is het inderdaad veel moeilijker om dingen te organiseren. 
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De jeugdraad geeft positief advies om de subsidies te berekenen op basis van het gemiddelde van 3 werkjaren, 

pre-corona. 

 

 

5. Tussentijdse toetreding nieuwe leden Dagelijks Bestuur Jeugdraad (DBJR) 

 

Dante Verbauwhede en Simon Desmet wensen toe te treden. 

 

Dante: Ik was de afgelopen 4 jaar leider bij Chiro Nieuwenhove, waarvan 2 jaar hoofdleiding. Nu ik gestopt ben 

met de Chiro voelde ik toch een gemis om bezig te zijn met de jeugd in Waregem en daarom stel ik mij kandidaat 

om het komende werkjaar mij in te zetten voor de Waregemse jeugd als stuurgroeplid van de jeugdraad. 

 

Simon Desmet: Bij mij is het zowat hetzelfde verhaal als bij Dante, met het verschil dat ik wel nog in de leiding 

zit bij Chiro Waregem Centrum. Het wordt ook mijn laatste jaar en om relevant te blijven met de jeugd wil ik mij 

ook kandidaat stellen. Ik vertegenwoordig onze Chiro al 4 jaar in de jeugdraad, dus mijn ‘dedication’ is er wel. 

 

Er werd digitaal gestemd via www.menti.com. Beide kandidaten werden unaniem verkozen om toe te treden tot 

het dagelijks bestuur van de jeugdraad. Proficiat! 

 

 

6. Varia ronde 

 

Margot: Op 21 februari hebben wij een ontbijtactie gepland. Afhalen mag blijkbaar niet in de Chiro, daarom zijn 

wij op zoek naar een afhaalplaats. Is er een veilige plaats die de stad kan voorzien? 

 

Flor: Weten jullie dat je zelf geen pakketten mag samenstellen? Je mag dus geen pakketten samenstellen met 

vers eten. Tenzij het bijvoorbeeld voorverpakte wafels zijn. Je stuurt mij best nog eens een mailtje 

(jeugd@waregem.be) met de volledige uitleg en dan leggen wij dit voor aan het schepencollege. Alle info over 

kasacties kan je terugvinden via www.west-vlaanderen.be/corona/maatregelen onder FAQ steunacties verenigin-

gen.  

 

Jo: We gaan proberen naar het Sportkafee van het jeugdcentrum hiervoor te trekken, ik weet dat Hein hiervoor 

open staat omdat er in het verleden ook al afhaalacties van jeugdverenigingen doorgegaan zijn. We hadden oor-

spronkelijk de Mustang in gedachten, maar dat zal niet lukken door de werken in Het Pand. De jeugddienst ver-

huist dus ook hierdoor naar de kantoren van de politie. Dus we zullen actief met jullie op zoek gaan naar een lo-

catie voor deze afhalingen. 

 

Flor: Er kan nog gestudeerd worden in Biblab tot donderdag 28 januari. En inderdaad, we verhuizen met de jeugd-

dienst. Vanaf 1 februari kan je bij ons terecht in de kantoren politie, beneden in het Pand. We kunnen dan eens 

een jeugdraad bij ons laten doorgaan waarbij er ook een rondleiding wordt gegeven. 

 

Jo: Het Pand wordt verbouwd en 20 speeltoestellen die op het binnenplein stonden, daarvan wordt één naar het 

OCMW gebracht, het andere deel komt aan het jeugdcentrum bij de zone waar Chiro Centrum en Het Pad kunnen 

vrij spelen.  

We krijgen een nieuwe minipitch van de voetbalbond, deze komt aan de Expo. De oude minipitch aan het jeugd-

centrum  zal verdwijnen, deze wordt niet vervangen. Dit stukje geven we terug en de natuur en zal onthard wor-

den om er groenzone van te maken. 
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Akabe Funk krijgt een nieuwbouw aan het jeugdcentrum, de werken zullen beginnen begin februari. Voor de Chiro 

zijn we ook aan het kijken, maar we zullen een alternatief voorstel doen dat in de maak is.  Bij de scouts zal de 

omgevingsaanleg beginnen om die putten in de oprit weg te doen.  

En dan corona tot slot, we zitten wekelijks samen met de crisiscel onderwijs . Daar komen heel wat meldingen 

binnen van klasquarantaine, zo is er in Nieuwenhove nu ook een klas van het eerste leerjaar.  Dit heeft ook gevol-

gen voor het reguliere jeugdwerk. Het zou de afspraak zijn om, samen met Flor, regelmatig af te toetsen met de 

desbetreffende jeugdbewegingen om goed op elkaar af te stemmen dat als een school sluit ook het jeugdwerk 

misschien beter volgt. Daarom gingen we vragen voor volgende weekend om de werking van de sloebers en ribbels 

in Nieuwenhove tijdelijk niet te laten doorgaan, maar dat is al opgelost omdat ze tijdelijk geen werking hebben. 

En voor het Gaverke moet ik ook nog met de directeur Hélène spreken want er zijn nu 2, mogelijks 3 klassen, die 

in quarantaine gaan. Het is de bedoeling dat Chiro Gaverke hier dan ook kan op afstemmen om bepaalde afdelin-

gen dan tijdelijk niet te laten draaien. We zullen Chiro Gaverke nog persoonlijk contacteren hiervoor, mocht het 

nodig zijn.  

 

Data volgende Jeugdraden (online): 

 
JR februari: 22 februari 
JR maart: 22 maart 
JR April: 26 april 
JR Mei: 31 mei 
JR juni: 28 juni  
 

 

 

 

 


