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Maandag 22 maart — online  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Sarah Vuylsteke (Dienst Lokaal Mondiaal beleid), Louise Himpe (Scouts Sint-Hubertus), Arne 
Lannoo (Chiro Desselgem), Ruben De Praeter (KSA Waregem), Matthis Christiaens (Jong N-VA), Lara Bekaert (Chiro 
Vijve), Dante Verbauwhede (dagelijks bestuur), Larissa Algoet (Akabe Funk), Anouk Vandenberghe (Chiro Gaver-
ke), Zoë Gevaert (Speelplein De Speelberg), Josse Deboiserie (JH Jakkedoe), Axel Heyerick (JNM Leievallei), Ella 
Merlier (Chiro Nieuwenhove), Hannes Declercq (dagelijks bestuur), Flor Coussement (Jeugddienst), Jo Neirynck 
(Schepen van jeugd), Marie Degraeve (KLJ Waregem en Wimbo), Meru Vermeersch (dagelijks bestuur), Simon Des-
met (dagelijks bestuur, Chiro Waregem Centrum), Uma Vermeersch (dagelijks bestuur), Jonas Claerhout 
(Jeugddienst) 

 

Verontschuldigd: Jochem De Brandt (voorzitter jeugdraad), Cindy Bésard (dagelijks bestuur en KLJ Ware-
gem), Stef Tijtgat (dagelijks bestuur, KAJ De Snaere en Chiro Leieland), Jong VLD, Bart De Schepper 
(jeugdschaakclub Luctor Et Emergo) 

 

Voorzitter: Hannes Declercq (dagelijks bestuur) 

 

Verslag: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

 

 

 

1. Projectoproep Week van de Fairtrade 

 
Sarah: Hallo, ik ben Sarah. Ik werk voor Lokaal Mondiaal Beleid voor stad Waregem. Wij hebben twee weken gele-

den een projectoproep binnen gekregen voor Fairtrade. Dat is een van de vele dingen waar wij rond werken met 

Lokaal Mondiaal Beleid. De projectoproep gaat over Week van de Fairtrade van 6 tot 16 oktober waarbij we vanal-

les gaan organiseren. Nu, we kunnen met deze projectoproep tot 4000 euro krijgen voor hetgeen we willen organi-

seren, maar er moet rond twee pijlers gewerkt worden, namelijk inclusie en partnerschap met het zuiden. Voor 

die partnerschappen is dat op zich geen probleem, wij hebben een leuke stedenband met Gatsibo, een district in 

Rwanda, die we heel graag willen betrekken daarbij. Maar voor inclusie hadden we graag gewerkt met de iets ou-

dere afdelingen van de jeugdbewegingen. Daarom wil ik graag jullie mening vragen omdat we jullie daar graag bij 

willen betrekken. We hadden heel graag een spel georganiseerd voor de oudere leden die volledig draait rond de 

bananenproductie in Rwanda omdat dit een van de weinige producten zijn die zij daar mogen cultiveren, dit is 

bepaald door de overheid. We willen duidelijk maken in het spel dat de lokale bananenproducent er nooit als win-

nende partij uit komt. Dat klinkt misschien nogal educatief, een beetje geladen, maar we willen echt dat het een 

heel tof spel wordt. Echt een spel dat in een jeugdbeweging zou gespeeld worden, niet op school. Het mag zeker 

een zwaar spel zijn, met heel veel opdrachten, veel tegenslagen. Het zou leuk zijn mochten we jullie hierbij kun-

nen betrekken om dit spel uit te denken.  

 

Hannes: Vanuit het dagelijks bestuur gaan we dit zeker al ondersteunen. Het is niet de bedoeling om mee te wer-

ken tijdens het spel, gewoon helpen over nadenken? 

 

Sarah: Nee, het is inderdaad helpen nadenken. We gaan dit ook op voorhand doen. Het is zeker niet de bedoeling 

dat wij of jullie iedere keer aanwezig moeten zijn om dat spel te begeleiden. Het moet een spel zijn dat op zich-

zelf staat, met de nodige uitleg erbij. Denk dan bijvoorbeeld aan een koffer die we kunnen voorbereiden als hulp-

middel voor het spel, maar niet dat we daar ter plaatse moeten zijn om er iets mee te doen. Het moet perfect 

mogelijk zijn om het spel te kunnen spelen zonder dat wij er bij zijn.  

 

Flor: Anders moet je ook nog eens het project op mail zetten en dan sturen wij het wel rond naar alle hoofdver-

antwoordelijken van de jeugdbewegingen die dit dan intern kunnen vragen. Er zullen misschien wel zijn waarvan 

de oudste afdelingen samen een spel willen uitwerken die ze dan de zaterdag of zondag zelf kunnen gebruiken.  
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Sarah: ok, dan mag je zeker iets laten weten als je het ziet zitten en dan komen we op termijn wel eens samen 

om daarover te brainstormen.  

 

2. Subsidies jeugdwerk 

  

Flor: We hebben de vorige keer dus afgesproken dat we een berekening zouden doen gebaseerd op de afgelopen 

drie jaar. Een beetje vergelijkbaar zoals we bij de coronasurplus hebben gedaan, met het verschil dat we er bij 

de berekening van deze surplus er een aantal dingen hebben uitgelaten zoals de huur. Bij de gewone toelages zal 

huur wel opgenomen worden. Het bedrag dat we moeten uitkomen zal moeten in de lijn liggen van het bedrag dat 

normaal gezien wordt uitgekeerd. Er zit daar maar één uitzondering bij voor een vereniging die van situatie is ver-

anderd, dat is Jeugdhuis Jakkedoe, dat nu geen huur- en energietoelage meer krijgt omdat zij nu in hun nieuw 

gebouw zitten en hier zelf voor de energie kijken en geen huur meer moeten betalen. Voor hen zullen we wel de 

huur uit die berekening halen. Ik heb een aanzet gedaan om de subsidies te berekenen, in de loop van de volgen-

de weken zal dit klaar zijn. Tegen de volgende jeugdraad zal je dit zeker ontvangen hebben en dan wordt er 

goedkeuring gevraagd tijdens de jeugdraad.  

 

 

3. Schepenkwartiertje 
 

Jo: Ik heb niet veel puntjes behalve over corona;  Deze namiddag hebben we samengezeten met alle organisaties 

die kampen organiseren in de paasvakantie. Dat is de sportdienst, Grabbelpas, Babbelbad. Dit is allemaal veran-

derd van bubbels van 25 naar bubbels van 10. De jeugdverenigingen die vragen hebben over de aanpassingen mo-

gen altijd een mailtje sturen. Als de vraag er is voor het gebruik van openbaar domein of materiaal ter ondersteu-

ning, stuur een mailtje en dan kijken we of we dit kunnen oplossen. De coronacijfers in Waregem zijn wel heel 

slecht. In Zuid-West-Vlaanderen zijn we de slechtste leerling van de klas. Het kan zijn dat je vanaf nu tot einde 

van corona opgebeld wordt door de jeugddienst. Het onaangename is al ten beurt gevallen aan Sint-Eloois-Vijve 

dat deze week hun verenigingsleven op pauze moest zetten. We hebben eerder ook al contact gehad met Chiro 

Gaverke. Dus als dit gebeurt zal je moeten kijken om de quarantaine door te trekken en jullie werking af te gelas-

ten ofwel online iets organiseren. We weten dat dit niet leuk is voor de leden en de leiding maar soms is het nodig 

om de pauzeknop eens in te drukken en een afkoelingsweek in te lassen. Weet als je opgebeld wordt dat je niet 

moet panikeren. Eigenlijk mag je er van uitgaan dat ieder kind met besmetting of hoog risicocontact opgebeld 

wordt door het CLB waarin de mededeling staat dat ze niet naar school of het verenigingsleven mogen gaan. Dus 

als jongeren of kinderen zich aandienen in de jeugdbeweging mag je ervan uit gaan dat ze in principe daar mogen 

aanwezig zijn.  

Iedere week krijgen we ook de felicitaties van de korpschef dat jongeren in Waregem zich wel vrij goed aan de 

coronamaatregelen houden. We scoren goed in Waregem of vlak van coronaboetes, er moeten er niet veel uitge-

reikt worden. Daarvoor ook bedankt aan iedereen! 

 

Lara: Mogen wij zondag weer leiding geven of kan dit nog veranderen?  

 

Jo: In principe zal dit niet meer veranderen. De testbus zal neerstrijken op woensdag voormiddag, we zien het 

gebeuren dat het maar voor een weekje zal geweest zijn. Het kan wel gebeuren dat de school nog gesloten blijft 

omwille van besmetting van leerkrachten maar eigenlijk heeft dat niets te zien met de afkoelingsweek. We gaan 

ervan uit dat we vanaf donderdag terug een ’go’ geven aan het jeugdwerk in Vijve.   
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4. 50 dagen   

 

Jo: We hebben week samen gezeten met de opvoeders van de middelbaren scholen. Destijds hebben we beslist 

om naar 50 dagen te gaan omdat de 100 dagen niet haalbaar waren en moest het nodig zijn springen we zelfs naar 

later. De scholen hebben op vraag van de leerlingen gevraagd om bij deze 50 dagen te blijven. Deze zullen dus 

doorgaan op 30 april. Allemaal met alternatieve lesdagen, binnen de clusters van de scholen en de schoolmuren of 

op locatie. De VTI zit met het idee om naar de Peracker te gaan waar nu een outdoor organisatie neergestreken is 

op die locatie. Wij zitten met het idee om deejays streams te organiseren. We moeten nog kijken hoe we dit gaan 

organiseren. De naam van deejay Cnuddy is gevallen en 6 andere lokale deejays om deze te laten draaien op een 

markante locatie zoals bijvoorbeeld de watertoren. Deze streams kunnen afgespeeld worden in de organisatie van 

de klassen van het secundair onderwijs. Er werd ook gevraagd of de stad kan ondersteunen in een gadget om de 

verbonden tussen de zesdejaars te stimuleren. We dachten ook aan de Jakkedoe om een ochtendstream met dee-

jays te organiseren. We zijn sowieso genoodzaakt om alles online te doen, maar alle ideeën zijn welkom. Je zou 

de donderdagavond ook al iets kunnen organiseren, maar je hebt dan natuurlijk het risico dat men gaat afspreken 

en dat ze gaan blijven slapen bij mensen thuis. We moeten zorgen dat er 14 dagen na 30 april geen ongelofelijke 

stijging is in onze coronacijfers, als we iets organiseren mag het geen toekomstige broeihaard zijn van besmettin-

gen. Misschien is het wel mogelijk om ook de vrijdag zelf iets te doen zoals een E-pero of online quiz? We gaan er 

een beetje van uit dat ze zo moe niet zullen zijn omdat ze de Overpoort niet zullen afgeschuimd hebben zoals 

andere jaren. De brainstorm is aan jullie, dat moet zeker vandaag niet, we gingen nu toch nog een beetje afwach-

ten, want er zullen deze week wellicht nog verstrengingen beslist worden in het overlegcomité. We waren sowieso 

nog eens een overleg te doen met de opvoeders, kort na de vakantie, om op korte termijn te kijken wat er kan.  

 

Hannes: Als er mensen ideeën hebben i.v.m. de donderdagavond of vrijdag overdag, laat het gerust weten via on-

ze sociale media of e-mail.  

Jo: is er nog een stuurgroep voorzien waar we kunnen finetunen? 

Hannes: Onze volgende stuurgroep is maandag 12 april. 

Jo: Alle toffe, zotte ideeën, die coronaproof zijn, zijn welkom tegen deze datum. 

 

 

5. Aanstekers 

 

Hannes: Aanstekers is een project waar mensen ideeën kunnen aansteken. Mensen kunnen ideeën toevoegen, dan 

komt dit op de pagina terecht, andere mensen kunnen dit letterlijk en figuurlijk aansteken.  We gaan de cijfers 

(aantal keer een idee is aangestoken) niet gebruiken, omdat dit een vertekend beeld geeft, maar we gaan de 

ideeën die op de website worden toegevoegd wel voorstellen op de jeugdraad om dan later mee te nemen naar 

het stadsbestuur. We gaan dit nog eens delen op onze sociale media: www.aanstekers.org/waregem   

 

 

6. Denktank Waregem is place 2 be 

 

Hannes: Dit is ons nieuw concept waarbij we informatie verzamelen die interessant is voor de jeugd, waar er bij-

voorbeeld leuke plekjes zijn, leuke restaurantjes, drankplaatsjes of waar je mooie wandelingen kan doen,… We 

zijn nog op zoek naar mensen die hieraan willen meewerken. Als iemand zegt van: “ik weet wel iets leuks of ik 

heb een interessant idee”, laat het zeker weten via onze contactkanalen.  

 

 

 

 

http://www.aanstekers.org/waregem
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7. Jongere van het jaar 

 

Hannes:  Dit is ook een nieuw idee dat we misschien willen introduceren bij de jeugdraad. Dit is eigenlijk een 

award waarbij jongeren kunnen zeggen dat een bepaalde jongere iets opmerkelijks heeft gedaan of speciaal is. 

Het is een beetje zoals we de Gouden Borstel zouden uitreiken maar dan voor een persoon (en niet omdat deze 

netjes is). 

 

Jo: Ik vind dat een super idee. Ik weet dat Zonta dit ook doet voor jonge dames vanuit het idee ‘jonge vrouwen 

massaal veel kansen geven. Zonta geeft zelfs 500 euro aan de winnende jonge dame met de bedoeling dat zij dit  

dan overhandigt aan het goede doel. Dat is een award die over heel Vlaanderen bestaat. Via jurering wordt er dan 

een objectieve keuze gemaakt van die jongeren. Maar ook hier kan dit ook tof zijn voor de jongere van het jaar te 

belonen met iets voor zijn of haar jeugdbeweging. 

 

Hannes: Ok, dan gaan we daar met het dagelijks bestuur verder over nadenken. 

 

 

8. Goedkeuring vorig verslag 

 

Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd. 

 

 

9. Varia 

 

Matthis: De e-mail communicatie, is dat in orde nu? 

Hannes: Ja, met het nieuwe systeem dat we werken is dat nu nog wat moeilijk, maar normaal gezien gaan de juis-

te mensen de juiste mails ontvangen.  

 

Simon: Mochten jullie zin hebben om een wandeling te maken, kan je surfen naar de website van Chiro Centrum. 

Daar kan je een fotozoektocht doen.  

 

Flor: Er zijn twee jeugdvereniging bevraagd geweest naar aanloop van het dossier speeltoestellen voor toestellen 

nabij hun lokalen. Dat gaat over Akabe Funk en het speelplein en de Chiro van Beveren-Leie. In Tomberg gaan we 

het een en ander veranderen aan de speelruimte en op het jeugdcentrum zullen er een paar inclusieve toestellen 

bijkomen. Volgende week zullen jullie een mailtje ontvangen om nog eens samen te zitten omdat we nu alle voor-

stellen van de fabrikanten hebben binnengekregen. Wij gaan er al een selectie in maken en daarna gaan we sa-

men met jullie welke voorstellen er goed zijn om dan een definitieve keuze te maken. De toestellen zouden tegen 

deze zomer geplaatst worden.  

 

Jo: Voor de kunstliefhebbers: Maart Kunstroute 26-27-28 maart. www.waregem.be/maart 

 

 

10. JNM gooit het in de groep 

 

Axel: Wij zijn ooit een op kamp geweest naar Belval-en-Argonne in Frankrijk, niemand weet dat zijn... We hadden 

daar een weide die redelijk laag gelegen was. Er was een laag deel en een hoog deel. Het laag deel was dichtst bij 
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de straat. We waren nogal lui en hebben daarom op het lage deel ons materiaal gezet. Na een dag of twee, drie 

is er daar een zondvloed geweest en we zaten naast een meer en een beek. Heel die weide is ondergelopen inclu-

sief onze tent, maar we hadden dat niet door omdat we lagen te slapen. Dus werden we zo wakker op een water-

bedje om twee uur ‘s nachts. Na een tijdje begon ik te denken: “Wacht...de hudo is hier ook een beetje ver-

der…”. Deze was ook helemaal ondergelopen en zo weet je wat er allemaal tussen je kampgerief aan het drijven 

is. Als er iemand zijn behoefte moest doen, waren die ook te lui om gewoon tot daar te stappen, het maakte toch 

niet uit waar je het deed want het dreef toch. Al bij al...heel tof, we hebben dan mogen verhuizen naar een 

leegstaand huisje van de persoon van wie weide was om daar te gaan opdrogen. Na een dag of twee was het wa-

ter al wat weggetrokken, maar nog niet helemaal.  Ons materiaal was ondertussen droog en hebben we op de 

heuvel kunnen zetten en zo hebben we daar kunnen varen met een zodiac waar onze tent er voor stond, heel tof! 

 

Hannes: Ok, bedankt Axel, bepaalde dingen klinken tof uit dat verhaal, andere wat minder. De volgende jeugd-

raad zal Arne van Chiro Desselgem een verhaal vertellen.  We kijken er allemaal naar uit!  

 

 

Data volgende Jeugdraden (online): 

JR April: 26 april 
JR Mei: 31 mei 
JR juni: 28 juni  


