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1. Projectoproep Week van de Fairtrade 

 
Flor: Lokaal Mondiaal Beleid is op zoek naar creatieve mensen uit het jeugdwerk die met hen willen samen zitten 

om een tof Fairtrade spel uit te werken. We hebben al enkele kennissen via het stadhuis die zelf een jeugdwerk 

achtergrond hebben die bereid zijn om iets te doen, maar we zijn ook nog op zoek naar jonge mensen die willen 

helpen om echt een tof spel uit te werken. De bedoeling is dat er een paar keer wordt vergaderd voor de prakti-

sche uitwerking, je moet het spel niet zelf geven. Lokaal Mondiaal Beleid heeft voor de Week van de Fairtrade 

een subsidie van 3700 euro binnengehaald waarvan een deel kan gebruikt worden om het spel uit te werken, voor 

bijvoorbeeld aankoop van materiaal, drukwerk, …  

 

2. Subsidies jeugdwerk 

  

Flor: Op een voorbije jeugdraad hebben we afgesproken dat de subsidies zouden berekend worden door een ge-

middelde te nemen van de laatste drie werkjaren. Iedereen gaat dit Excelbestand met de verdeling nog krijgen. 

Als je daar nog vragen of opmerkingen over hebt mag je deze altijd stellen. Ik wil dit gerust toelichten via tele-

foon of videochat. In de laatste kolom zie je het gemiddelde bedrag dat elke vereniging zal ontvangen. Je ziet 

telkens een kolom met een jaartal, dit is het jaar dat de subsidie werd uitgekeerd, maar deze werd berekend op 

het werkjaar ervoor. Dus 2020 gaat over het werkjaar 2019, 2019 over 2018 en 2018 over 2017.  

 In de tweede kolom hebben we voor jeugdhuis Jakkedoe de huursubsidie er uit genomen. Zij komen sinds vorig 

jaar niet meer in aanmerking om een huursubsidie te krijgen omdat ze nu in een nieuw gebouw van de stad 

zitten waarvoor zij geen huur betalen. Ze betalen wel alle energiekosten nog zelf. Het gemiddelde bedrag zal 

dus lager liggen dan andere jaren.  

 Cijfer in het rood van Chiro Leieland: dat jaar werd er minder kampsubsidie toegekend. Meestal wordt dit sa-

men ingediend voor de jongens—en meisjesgroep. Mogelijks is een verklaring dat één van de twee groepen dat 

jaar niets heeft ingediend. Dan zit je inderdaad met een verschil van ongeveer 1000 euro vergeleken met ande-

re jaren.  

 KAJ De Snaere: De laatste twee jaar werd er geen aanvraag  voor toelages ingediend, daarom ligt het bedrag 

veel lager dan de toelage van 2018 over 2017. Daarom, nogmaals, als je de aanvraag voor toelagen wil indie-

nen, maar je begrijpt iets niet, je mag altijd bellen naar de jeugddienst voor uitleg.  
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 Jongeren en diversiteit: De laatste twee jaar werd er veel minder ingediend van huur– energiekosten, dit trekt 

het gemiddelde ook hier terug naar beneden, waardoor de huidige toelage minder is dan de toelage 2018 over 

2017.  

 In principe voor de meeste verenigingen zit er niet veel verschil op het bedrag van de toelage van dit jaar in 

vergelijking met de voorbije 3 jaar. Als voorbeeldje neem ik even de KSA; Er is slechts een verschil van 200 

euro minder, in de grootorde van de subsidies is dit niet veel als je weet dat de subsidiepot die verdeeld wordt 

bestaat uit om en rond de 180 000 euro.  

 De verenigingen in de rode hokjes krijgen geen subsidie meer, dit zijn de jong-politieke verenigingen.  

 Verenigingen die in 2021 geen werking (meer) hebben krijgen geen toelage. Moeder Waregemse bijvoorbeeld, 

heeft momenteel geen werking. Ook vzw Elegido, die ondertussen niet meer in de lijst staat, ontvangt geen 

toelage meer omdat ze gestopt zijn.   

 Dit jaar werd niet gewerkt met aparte potten, normaal hebben verschillende types jeugdwerk elk een aparte 

pot: voor de jeugdhuizen werd er een aparte pot voorzien die deel uitmaakt van de 180 000 euro subsidies, 

waarbij de verdeling gebeurt via een puntensysteem. Ook voor de speelpleinen werd er gewerkt met een pun-

tensysteem. Dit jaar dus niet. 

 Normaal gezien zal dit de laatste keer zijn dat we de subsidies berekenen via een gemiddelde, maar het zou 

ook kunnen dat het vanaf volgend jaar met een nieuw subsidiereglement is, met een andere berekening. Dus 

het kan zijn dat de bedragen op die manier ook een beetje zullen herschikken. Ik stuur de Excel nog door en je 

mag mij altijd nog contacteren indien je vragen hebt.  

 

 

3. De 50 dagen 
 

Jochem: Wij hebben besloten met het dagelijks bestuur om niets te organiseren voor de 50 dagen. Met de huidige 

maatregelen vinden we het niet verantwoord om iets te organiseren dat zou kunnen uitlokken tot samenscholing 

Wel gaan we de stream met de 6 deejays op vrijdag promoten en delen via onze socials.  

 

Flor: In het kader van corona; ken je mensen die in het zesdejaar zitten, spreek hen daar zeker nog eens op aan. 

Waarschijnlijk zullen we in de praktijk weinig overlast zien, maar het zou jammer zijn dat we twee weken na de 

50 dagen de coronacijfers de lucht zien ingaan. Alles wat binnenshuis gebeurt valt heel moeilijk te controleren. 

Het is natuurlijk de verantwoordelijk van de ouders, maar als leiding spreek je ze best op voorhand nog eens aan.  

 

Jonas: Dat er van de situatie geprofiteerd wordt om samen te komen, is het laatste wat de deejays willen. De be-

doeling van de stream is dat je met een beperkt groepje kan samenkomen, liefst buiten, om dan via bluetooth 

speaker de stream te beluisteren/bekijken. Het is zeker niet de bedoeling om massaal samen te komen om de 

stream te bekijken, dat staat ook letterlijk omschreven in het Facebook evenement dat de coronamaatregelen 

moeten gerespecteerd worden. Los van de avondstream hebben we last minute met de scholen nog een samen-

werking ingepland. Michiel Cnudde zal om 15u. een livestream doen aan De Geestig Put, De Peracker van vroeger. 

De stream zal te bekijken zijn via alle campuspagina’s. De bedoeling is dat de scholen filmpjes maken van de leer-

lingen van een 10-tal seconden en doorsturen. Deze worden verwerkt in de livestream. Op die manier wordt er 

toch een soort van groepsgevoel van de 50 dagen gecreëerd tussen de verschillende scholen. De stad gaat deze 

livestream ondersteunen. Verder voorzien wij ook een gadget voor de laatstejaars, ze krijgen allemaal een petje 

met bedrukking op de voorzijde, een leuk ontwerp van Dante van het dagelijks bestuur, waarvoor dank! (zie teke-

ning op de voorpagina van dit verslag) 

 

 

 

4. Aankopen uitleendienst    

 

Jonas: Ik heb vandaag nog eens gekeken in de uitleendienst of er materiaal toe is aan vervanging. Het enige wat 
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ikzelf dacht was om misschien een aantal nieuwe microstatieven aan te kopen. Sommige van de statieven hebben 

ondertussen wel wat roestplekken. Voor de rest kon ik niet meteen materiaal bedenken dat dringend moet ver-

vangen worden. Dus misschien dat we gewoon eens naar jullie luisteren of jullie nog ideeën hebben over welk ma-

teriaal je echt nog mist in de uitleendienst.  

Jochem: Neem het misschien eens mee naar jullie kring om hierover na te denken.  

Flor: We hebben intern wel ook gekeken om een uitbreiding te doen van het aantal speelkoffers voor de speelstra-

ten. We zouden een drietal koffers met nieuw spelmateriaal voorzien, omdat we wel zien dat er momenteel nood 

aan is om te kunnen buiten spelen.  

Jochem: We zullen het ook zeker vermelden in onze nieuwsbrief van mei. Stuurt de jeugddienst ook een mailtje 

hiervoor naar de hoofdverantwoordelijken?  

 

 

5. Buitenspeelweek 

 

Flor: De Buitenspeeldag is vervangen door een Buitenspeelweek omdat we onmogelijk een gewone buitenspeeldag 

kunnen organiseren. We hebben 4 speelroutes uitgestippeld, eentje voor het centrum en drie voor de deelge-

meenten. De routes zijn ongeveer 2 kilometer lang en lopen langs een aantal speelterreintjes. De route blijft nog 

tot 2 mei online, daarna worden de bordjes weggenomen. Er is ook een wedstrijd aan verbonden, per speelzone 

op je route kan je letters kan verzamelen die een woord vormen. Op het laatste punt kan je het formuliertje in-

dienen in de brievenbus. Op elke speelzone staan er bordjes met sportieve opdrachtjes die je kan doen. Je zou dit 

nog kunnen doen met jullie leden dit weekend, maak er gerust wat reclame mee naar jullie leden. 

 

 

6. Schepenkwartiertje 

 

Jo: Ik heb niet veel nieuws behalve dat ik tevreden ben dat we deze zomer terug iets kunnen doen. We hebben 

het gemist om op kampbezoek te kunnen gaan. 

 

Stef: Er is afgelopen weekend iets doorgegaan op de koer van de KAJ. Ik weet niet wat er geweest is, wij zitten er 

de zondag met de aspi’s. De koer ligt er vol met stukjes hout, kolen en nagels. Moeten wij dit doorgeven aan de 

dienst gebouwen of moeten wij dit zelf opkuisen? 

Flor: We zitten nog met andere gebruikers op die site. Ik meen mij te herinneren van dienst feestelijkheden dat 

er iets zou doorgegaan zijn van Thraso. 

Jo: Dat is inderdaad goedgekeurd door het schepencollege, het is een coronaveilige activiteit geweest, maar dit 

betekent niet dat ze het moeten nalaten van op te kuisen. De jeugddienst gaat de melding doorgeven aan Thraso. 

 

Simon: Ik heb vernomen dat het volleybalveld aan onze Chiro gereserveerd is voor onze jeugdbeweging op zondag? 

Omdat we zagen dat er zondag andere mensen op zaten. We hebben er geen probleem mee, maar we baseren 

onze programma’s er op en als we er dan niet op kunnen is dat is wel een beetje jammer. 

Jo: Ik heb daar zelf meer problemen mee, elke keer dat je dat tegen komt moet je het zeker melden, want dat is 

absoluut de bedoeling niet. We hebben dit specifiek laten opnemen in het reglement dat de Chiro en Akabe Funk 

de volleybalvelden mogen gebruiken vanaf 13u30 tot 19u. 

Jonas: Je kan via de openbare kalender, waar de je bezetting van de veldjes kan bekijken, bewijzen dat jullie 

hebben gereserveerd: www.waregem.be/adressen/jeugdcentrum.  Waren dit dan mensen van de volleybal die zelf 

langer gebleven zijn na hun reservatie? Want normaal gezien heb je sleutel nodig om binnen te kunnen. 

Simon: Je kan er ook wel over klimmen…  

Jonas: We zullen het sowieso eens doorgeven aan de sportdienst. 

http://www.waregem.be/adressen/jeugdcentrum
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Jo: Trouwens proficiat Simon, met jullie titel ‘gezondste organisatie van Waregem’. 

Simon: Dank u. Het ging vooral over mentale gezondheid. We hebben vrijdag de prijs in ontvangst genomen.  

 

 

7. Oproep nieuwe leden dagelijks bestuur 

 

Jochem: We doen terug een oproep naar versterking van ons team omdat Uma heeft laten blijken dat het volgend 

jaar door haar werk niet meer zal lukken om aan te sluiten. Als de nieuwe statuten er door komen zullen de nieu-

we verkiezingen doorgaan in september. We zoeken altijd interessante mensen met een passie en drive voor het 

jeugdwerk. Voel je je geroepen en wil je eens een stuurgroep meevolgen of ken je iemand die perfect zou zijn 

voor het dagelijks bestuur van de jeugdraad, mail naar info@jeugdraadwaregem.be.  

 

8. Goedkeuring vorig verslag 

 

Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd. 

 

9. Varia 

 

Flor: Er is wat meer ruimte door de nieuwe versoepelingen. Naar de zomer toe gaat dit misschien toelaten voor 

het organiseren van evenementen. Als je dit van plan bent, denk daar eerst eens goed over na over hoe je dit 

ziet. Als je vragen hebt, contacteer ons eerst een keer, zodat je het niet tegen komt dat een volledig uitgewerkt 

evenement uiteindelijk toch niet mag doorgaan. We zullen ook de regelgevende kaders nog eens delen. Voor de 

rest veel succes met jullie jeugdwerking. Zijn er nog vragen voor de jeugddienst? 

Stef: Chiro Nationaal heeft vandaag heeft richtlijnen gegeven hoe je een leidingskring kan doen met meer dan 10, 

in bubbels van 10. Hebben wij toestemming nodig van de stad? Of mogen wij dat gewoon zo doen? 

Flor: In principe zit je dan met meer dan 10 personen samen, wat wel kan voor problemen zorgen. Je kan het vra-

gen, maar ik ben niet zeker dat je daar toestemming voor zal krijgen. Chiro Nationaal bepaalt natuurlijk niet de 

regels in Waregem. We zien vaak dat bepaalde sectoren zelf regels beginnen uitvinden of interpreteren. Ik ga nog 

luisteren bij onze veiligheidsambtenaar, maar we moeten het natuurlijk ook niet zoeken. Ik heb het de vorige 

keer ook gezegd; buiten aan de Chiro een pintje drinken met 4, je had mij dat gevraagd, in principe mag dat, 

maar ik zou het niet doen. Ik laat je nog iets weten.  

 

Marie: Weet je al iets meer over de sleutel van onze deur, wij hebben deze nog steeds niet. 

Flor: Ik heb dit nagevraagd bij dienst gebouwen. Wij hebben gevraagd aan de aannemer die toen de deur heeft 

gestoken om jullie een sleutel te bezorgen. Ik weet niet wat er daar is misgegaan. De aannemer beweert de sleu-

tel te hebben afgegeven aan iemand of daar ergens gelegd hebben. We weten niet goed waar daar gaande is, 

maar ik vraag het nog eens na dat jullie zo snel mogelijk een sleutel krijgen.  

 

Esther: Als de zomer ons berging in het gebouw wordt gezet, mogen wij dan de sleutels hiervan bijhouden tijdens 

het jaar? 

Flor: Dat zal inderdaad de bedoeling zijn, jullie moeten tijdens het jaar binnen kunnen als je eens materiaal nodig 

hebt uit jullie berging. Het is hetzelfde met de spellenclub dit daar zit, dus dat valt zeker te bespreken. 
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10. Chiro Desselgem gooit het in de groep 

 

Arne: Ik ga een verhaal vertellen van toen ik nog lid was. Toen ik tweede jaar Topper was sliepen wij in een ten-

tenkamp. Er was eens een nacht dat er een hele grote storm was en de tent ging van links naar rechts. Plots 

kwam de leiding ons wakker maken “Kom gasten, het gaat niet meer, we gaan naar binnen moeten gaan slapen”. 

Er was één topper, Jacob, die niet wakker wou worden. We hebben er dan zitten op slaan om hem wakker te krij-

gen. Uiteindelijk kregen we hem wakker en vroeg hij “Wat is er wel? Wat is er??”. We zeiden: “Ja! We moeten 

naar binnen gaan, of we gaan dood gaan!” Toen we naar buiten gingen kwam er juist een hele grote bliksem vlak 

naast ons terecht. We zijn allemaal vlug naar binnen gelopen waar we veilig waren. Daarna zijn we nog weer naar 

buiten gegaan om putten te delven en de dag erna zijn we nog de hele dag bezig geweest met over en weer gaan 

met water naar de beek om ons tentenkamp te ontruimen van al dat water. 

Flor: Ik herinner mij dat precies toch anders, en ik was jouw leider op dat moment…  

Jochem: Bedankt voor de leuke anekdote. Wie zal de volgende keer een verhaal brengen?  

Stef: Ik zal een verhaal brengen, het zal vanuit de Chiro zijn.  

 

 

 

Data volgende Jeugdraden (online): 

JR Mei: 31 mei 
JR juni: 28 juni  


