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Maandag 28 februari — Chiro Horizon Desselgem  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Maxime Speleers (KSA Waregem), Eli Merlier (Chiro Nieuwenhove), Kamiel Tomme (Chiro 

Nieuwenhove), Lara Bekaert (Chiro Sint-Eloois-Vijve), Dante Verbauwhede (dagelijks bestuur), Hannes Declercq 

(voorzitter jeugdraad), Flor Coussement (Jeugddienst), Simon Desmet (dagelijks bestuur), Jochem De Brandt 

(dagelijks bestuur), Cindy Bésard (dagelijks bestuur en KLJ Waregem), Axel Heyerick (JNM Leievallei), Meru Ver-

meersch (dagelijks bestuur), Anouk Vandenberghe (Chiro Gaverke), Clemens Van Cauwenberghe (Chiro Gaverke), 

Phoebe Allaert (Speelpleinwerking De Speeldooze), Esther Allaert (Speelpleinwerking De Speeldooze), Manuel De-

vriendt (Scouts Sint-Hubertus), Josse Deboiserie (JH Jakkedoe), Lara Decaluwe (Chiro Waregem Centrum), Mitras 

Baert (Chiro Waregem Centrum), Warre Christiaens (Chiro Desselgem), Arne Lannoo (Chiro Desselgem/JH Jakke-

doe), Marie-Alix Bouciqué (Scouts Sint-Hubertus),  Marie De Graeve (KLJ Waregem/Wimbo), Jonas Claerhout 

(Jeugddienst) 

 

Verontschuldigd: Jo Neirynck (Schepen van jeugd), Jong VLD, JNM Leievallei 

Gespreksleiding: Hannes Declercq (voorzitter) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 
Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd. 

 

2. Jeugddienstmateriaal in de kijker 
Jonas: We hebben een nieuwe decibelmeter aangekocht. Deze heeft een grotere display dan onze 

andere decibelmeter. Hiermee is het geluidsniveau goed zichtbaar voor zowel het publiek, de deejay 

als de organisatie. Interessant voor wie een fuif organiseert binnenkort! 

 

3. Schepenkwartiertje 

Flor: Schepen Jo Neirynck is verontschuldigd. Als er specifieke vragen voor de schepen zijn mogen 

die gerust gesteld worden. 

 

4. Ambitienota 

Hannes: Met het dagelijks bestuur zijn we bezig met een ambitienota op te maken tegen de volgen-

de lokale verkiezingen in 2024. Het gaat erom dat we eens oplijsten wat wij als jeugdraad zelf echt be-

langrijk vinden voor onze stad of wat er beter kan. De Scouts heeft aangegeven dat ‘open water’ een 

gemis is in Waregem, m.a.w. plekken in Waregem waar kan gezwommen worden. Als er nog andere ver-

enigingen zijn die ideeën hebben, laat het zeker aan de jeugdraad weten zodat wij deze kunnen opne-

men in onze Ambitienota. 

 

5. Vormingen  
- Vorming gedragsstoornissen: zaterdag 12 maart van 10u tot 12u in de Rode zaal van CC De Schakel.  

- Vorming reanimeren en defibrilleren: 16 april in Biblab 

- Vorming seksueel grensoverschrijdend gedrag: 7 mei in Biblab, online inschrijven binnenkort mogelijk. 
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6. 100 dagen 

Hannes: Donderdag 10 maart organiseert de jeugdraad ‘Onderpand’, een rave onder het Pand, tussen 
de fietsenstalling en CC De Schakel. Laatstejaars zijn welkom vanaf 19u tot 23u. Daarna kunnen ze nog 
afzakken naar het jeugdhuis. Het evenement staat online, meld het alvast aan jullie leden die in hun 
laatste jaar zitten. De inkom is gratis. Mitras en Turnity komen draaien! 

 

Jonas: Op vrijdagochtend 11 maart organiseert de jeugddienst terug het ochtendfeest van de 100 dagen 
op de markt met een live deejay. Voor de laatstejaars worden petjes met bedrukking voorzien. Het ont-
werp werd gemaakt door Dante van het dagelijks bestuur van de jeugdraad. 

 

7. Subsidies jeugdhuizen 

Flor: Een paar weken geleden hebben wij de vraag gekregen van Jeugdhuis Jakkedoe wat de afspraken 
zijn rond de subsidieverdeling voor dit jaar. De jeugdhuizen mochten in coronatijden beperkter open 
zijn, omdat zij vooral dezelfde maatregelen van de horeca moesten volgen.  

Daarom is het voorstel om voor de jeugdhuizen we nog één keer het gemiddelde te nemen van de 3 
laatste normale werkjaren. Voor de andere jeugdverenigingen doen we het wél volgens het reglement. 
Zij hebben wel een redelijk normale werking kunnen geven. De werking heeft niet zo lang stil gelegen, 
bij de jeugdhuizen was dit wel het geval. De jeugdhuizen waren een lange tijd dicht en zij zijn sterk 
afhankelijk van hun barinkomsten. Daarnaast was het door de coronamaatregelen ook niet mogelijk om 
te voldoen aan de voorwaarden uit het subsidiereglement. De jeugdhuizen zullen wel nog steeds een 
dossier moeten indienen. Wij vragen dat de jeugdraad hier advies over uitbrengt voor de gemeenteraad 
De vraag moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad omdat het hier gaat over het niet volgen 
van een reglement. 

De jeugdraad geeft positief advies. 

 

8. Jongere van het jaar 

Hannes: Met de jeugdraad willen we iemand uit Waregem in de kijker zetten. Er komt binnenkort 
een online formulier in de Facebookgroep Waregems jeugdverenigingen waar je iemand kan nomineren.  

De bedoeling is dat je jongeren nomineert die zich sterk inzetten voor het jeugdwerk, of als vrijwilliger 
in het algemeen, kortom, iemand die er uit springt en die het verdient om eens in de bloemetjes te 
worden gezet met de titel van jongere van het jaar. 

 

Jonas: Hierbij aansluitend maak ik nog even reclame voor de Young Ambassador Award van Lions 
Club. Deze wordt uitgereikt aan een jongere tussen  de 15 en 18 jaar die zich vrijwillig verdienstelijk 
maakt in de vrije tijd voor een vereniging, op school, in de buurt,… De Club mag elk jaar 3 kandidaten 
indienen. Vorig jaar won één van hun kandidaten de 2de prijs. Eerder hadden zij al iemand die nationaal 
een prijs wegkaapte. De jongere krijgt een geldprijs om zijn project verder uit te bouwen of te steu-
nen. Kennen jullie een jongere die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen? Laat maar weten! Er 
is dus een grote gelijkenis met wat Hannes zonet vertelde voor de Jongeren van het jaar, maar met het 
verschil dat dit enkel voor leeftijd 15-18 jaar is. 

 

9. Kerstcadeautjes  
De kerstpakjes die we voorzien hadden voor de jeugdraad van december worden nu (eindelijk!) uitge-
wisseld. Bedankt aan iedereen voor de leuke cadeautjes!  

 

10. Fuifbandjes  
Hannes: De jeugdraad wil weer kijken om een voorraad fuifbandjes aan te kopen voor de jeugdver-
enigingen die hiervoor interesse hebben. Op de bandjes wordt het logo van de jeugdraad, de stad en de 
jeugdvereniging zelf gedrukt. We zouden voor twee kleuren gaan, groen en oranje. Voor wie wil inteke-
nen hiervoor, er zal binnenkort een formuliertje online komen.  

 

11. Varia 
Phoebe: Komt er op onze nieuwe berging nog een tweede verdiep? Bovenaan is het nu nog open en 
er liggen nog planken. We vroegen ons af wat de bedoeling is. 

Flor: Zover ik weet is het niet de bedoeling dat er een tweede verdiep komt, dat was wel zo voor-
zien voor de Chiro om in de grote zaal een verdiep te maken. Tenzij ik mij nu vergis? Ik zal het inplan-
nen om eens langs te gaan met technische dienst ter plaatse.  

 

Jonas: Op zondag 15 mei organiseren we met de jeugddienst opnieuw Spellewaarde in het jeugd-
centrum. Voor wie Spellewaarde nog niet kent, dit is een namiddag tot in de vroege avond waar je gra-
tis allerlei spelletjes kan komen spelen. Spelletjes in de brede zin van het woord: Gezelschapsspelen, 
caféspelen, videogames, virtual reality, volksspelen,…  
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Marie: Wij hebben de sleutel van de deur van de KLJ nog altijd niet gekregen.  

 

Kamiel: Chiro Nieuwenhove organiseert een streekbieravond op 4 maart en op 9 april de Fuif van 
Nieuwenhove. Onze ballenvanger is omgewaaid tijdens de storm.  

 

Dante: Wie zich nog niet geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van de Jeugdraad, dit kan via onze 
social media. De nieuwsbrief gaat over allerlei leuke dingen in Waregem en over zaken van de jeugd-
raad. 

 

Flor:  

Wij zijn bezig met een bevraging rond kindvriendelijkheid in Waregem. Bedankt aan de KLJ, KSA en ie-
dereen die deze hebben ingevuld. 

 

Er komt een bikeparcours niet zo ver van de scouts, er zal een stukje van de hondenweide verdwijnen. 
Het parcours zal bestaan uit drops, wadi, balkjes en een initiatiezone. Ook een klein deeltje van het 
bos zal gebruikt worden, maar het zit in het verste deel, van de scoutslokalen weg. 

 

Een vraag voor Chiro Sint-Eloois-Vijve: dienst toerisme vraagt of jullie willen meewerken met Leie wa-
terdagen (10 mei). 

 

Op 11 juni is er Vrijetijdsmarkt. Dit is een soort info-animatiemarkt waar je als vereniging gratis een 
standje kan innemen. Voor bijvoorbeeld ledenwerving kan dit handig zijn als promomiddel. Alle hoofd-
verantwoordelijken krijgen hiervoor nog een mail. 

 

De werken in de Koekoekstraat te Sint-Eloois-Vijve starten in de paasvakantie. Het speelplein wordt ze-
ker op de hoogte gebracht van de afspraken. Men zal moeten binnenkomen via de school.  

 

Ter info: de kampsubsidie wordt berekend bij de algemene berekening. 

 

 

12. Financieel 
 

Jochem: Er staat momenteel ongeveer 10.000 euro op spaarrekening. Onze volgende aankoop zal zijn: 
500 stylo’s, banners, doeken voor nadars en beachvlaggen. Voor de fuifbandjes zullen we ongeveer 6000 
euro moeten voorzien.  

 

 

Bekijk hier de volledige jeugdkalender. 

 

 

Volgende Jeugdraad: 28 maart om 19u30 bij jeugdhuis Jakkedoe.  

25 april:  Chiro Sint-Eloois-Vijve 

23 mei: Chiro Nieuwenhove 

27 juni: Chiro Waregem Centrum 

 

 

,  

 

 

https://www.facebook.com/jeugdraad.waregem/events/admin/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_admin_bar%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22page_id%5C%22%3A2216344879230

