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Maandag 18 oktober — KSA Waregem  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Matthis Christiaens (Jong N-VA), Arne Lannoo (Chiro Desselgem), Warre Lavaert (Chiro Dessel-

gem), Kamiel Tomme (Chiro Nieuwenhove), Eli Merlier (Chiro Nieuwenhove), Koba Hermans (Chiro Sint-Eloois-

Vijve), Manu Decock (Chiro Sint-Eloois-Vijve), Stef Tijtgat (Chiro Leieland en KAJ De Snaere), Milan Sabbe (KAJ De 

Snaere), Jara Vandermeulen (Studentenclub Thraso), Gilles Meyhui (Studentenclub Thraso), Léon Castro (KSA Wa-

regem), Maxime Speleers (KSA Waregem), Mitras Baert (Chiro Waregem Centrum), Dante Verbauwhede (dagelijks 

bestuur), Clemens Van Cauwenberghe (Chiro Gaverke), Hannes Declercq (voorzitter jeugdraad), Flor Coussement 

(Jeugddienst), Simon Desmet (dagelijks bestuur), Jonas Claerhout (Jeugddienst), Jochem De Brandt (dagelijks be-

stuur), Cindy Bésard (dagelijks bestuur en KLJ Waregem), Bram Lippens (Gewest Oe Est), Helena Libbrecht (Akabe 

Funk), Ine Claus (Akabe Funk), Renaut Mestdagh (Scouts Waregem), Axel Heyerick (JNM Leievallei), Anouk Vanden-

berghe (Chiro Gaverke) 

 

Verontschuldigd: Meru Vermeersch (dagelijks bestuur), Jong VLD, KLJ Waregem, Jo Neirynck (Schepen van 

jeugd)  

Gespreksleiding: Hannes Declercq (voorzitter) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 
Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd. 

 

 

2. Uitleenmateriaal in de kijker 
 

Jonas Claerhout: Vandaag heb ik de slackline meegebracht. Dit is een dik touw dat je tussen twee bomen kan 

spannen en hierop moet je dan balanceren van de ene kant naar de andere kant. Je zal dit zien op de Dag van de 

jeugd. Chiro Gaverke zal deze activiteit begeleiden. Destijds werd dit door de jeugdraad aangekocht, ook in func-

tie van de Dag van de jeugd. Achteraf mochten wij de slackline toevoegen aan het aanbod van onze uitleendienst. 

Deze wordt nu niet zo vaak ontleend, maar weet dus dat we dit hebben. Via deze link kan je de slackline en ander 

materiaal ontlenen: www.waregem.be/uitleendienstjeugd  

 

3. Veiligheid op fuiven 

 

Hannes Declercq: Normaal gaan wij met de jeugdraad vooraf eens langs op fuiven die georganiseerd worden 

door het Waregemse jeugdwerk. Daarbij overlopen we onze checklist ‘veilig fuiven’. Door corona zijn er uiteraard 

geen fuiven doorgegaan, maar vanaf nu gaan we dit weer doen. Een paar zaken die de checklist vermeldt:  

 Indien je tussen de 50 en 500 personen hebt op je fuif moet je minstens twee nooduitgangen hebben. 

 Van zodra dit meer is dan 500 personen moet je minsten drie nooduitgangen hebben. 

 Rookmelders en alarmknoppen mag je niet afdekken. 

 CO2-flessen achter de bar moet je vastmaken met een stevige ketting. Want als deze omver vallen en de 

top breekt af kan de gasfles een gevaarlijk projectiel worden. 

 

http://www.waregem.be/uitleendienstjeugd
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Flor Coussement: Wat het aantal nooddeuren betreft, het aantal toegestane personen in een zaal kan je ook 

altijd nagaan. Bij Chiro Gaverke is vastgesteld dat er een probleem was met een nooddeur. De technische dienst is 

alvast langsgegaan om het probleem te bekijken.  Ook belangrijk zijn de rookmelders; in OC De Coorenaar en het 

Jeugdcentrum kan je de rookmelders omschakelen naar de thermische melders. Deze detecteren warmte ipv rook. 

Vergeet ze zeker niet om te schakelen. In het verleden is het al gebeurd dat dit werd vergeten. Dan gaat het 

brandalarm af en moet een firma komen om het alarm af te zetten. De factuur is dan ook de jeugdvereniging in 

kwestie.  

Hannes Declercq: Jochem gaat passeren met de checklist ‘veilig fuiven’ bij Chiro Gaverke voor de fuif Laundry 

Night. 

 

 

3. Evaluatie Waregem goed bananas 

 
Koba Hermans: Het was leuk maar wel een beetje onhaalbaar, er waren teveel opdrachten.  

Flor Coussement: Klopt, maar het was eigenlijk ook de bedoeling van het spel dat je niet alles kon doen.  

Koba Hermans: Bij ons hebben de Keti’s en Aspi’s meegedaan. Het ging beter geweest zijn mochten ze het spel 

met de fiets kunnen doen, want nu ging alles net iets te traag. 

Léon Castro: Was wel leuk maar inderdaad, wij hebben dezelfde opmerkingen. 

Mitras Baert: Wij vonden het ook jammer dat de leiding de hele tijd met hun gsm moesten bezig zijn hier-

voor. 

Flor Coussement: De Keti’s van Chiro Waregem Centrum hebben het spel gewonnen en ontvangen een bon ter 

waarde van 100 euro voor in de Oxfam winkel. 

 

 

 

4. Charter leefweken jeugdbewegingen     

 

Flor Coussement: Wij zitten af en toe samen met de scholen. Zij geven aan dat het nogal veel is qua leefwe-

ken. De aanwezigheid ervan op de scholen is vermeerderd. Wat valt daaraan te doen? De scholen hebben namelijk 

problemen met een aantal dingen. De bedoeling van een leefweek is dat leden van een jeugdbeweging samen met 

hun leiding in hun jeugdlokaal leven. Daar slapen, koken, studeren, vandaaruit naar school vertrekken,… Dus het 

jeugdlokaal vervangt die week je huis. Dit zijn een aantal zaken die we in dit charter willen opnemen: 

 Opdrachten: Leden krijgen deze vanuit de jeugdbeweging mee naar school, maar het kan niet zijn dat de 

school hiermee belast worden. Bijvoorbeeld: Leerkrachten en opvoeders hoeven geen selfies te doen met 

de leerlingen, of bijvoorbeeld een vis meenemen op school, daar kunnen ze niet mee lachen.  

 Kledij: Graag niet verkleed naar school gaan, bijvoorbeeld als clown. Eventueel kan één dag in uniform als 

uitzondering. Sommige scholen gaan dit misschien wel toelaten. In principe, als je je niet aan de kleding-

voorschriften uit het schoolreglement houdt, kan je naar huis gestuurd worden. 

 Beperking in tijd en leeftijdsgroepen: Het kan niet de bedoeling zijn dat elke tak een leefweek organiseert, 

dit is bedoeld voor de oudste groepen in jeugdverenigingen. Ook beperkt in tijd, maximum één week. Zorg 

dat je een leefweek goed in plant, dus niet in de blok en examens. Niet dat je dat zou doen, maar hou er 

rekening mee.  

 Alcoholgebruik: Leiding moet er op toe zien dat leden niet dronken naar school gaan. Er mag iets gedronken 

worden, want de leiding is er bij, maar probeer dit in de gaten te houden. Leden laat je best ook gaan sla-

pen op het zelfde tijdstip van de begeleiding. 

 Schoolwerk en vrijetijdsaanbod: De bedoeling is dat dit ook blijft doorlopen zoals anders. De sportclub of 

muziekles moet dus niet afgezegd worden omdat het leefweek is. 

 De bedoeling is om alle afdelingen een handtekening te laten zetten op dit charter. 
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Feedback: 

Stef Tijtgat: De leiding draagt vaak ook een trui die op zich geen deel uitmaakt van het uniform. Mag dit dan 

wel? 

Cindy Bésard: Een rok en korte broek, OK dat dit niet mag, een trui of hemd van het uniform zou geen pro-

bleem mogen zijn aangezien een trui en hemd binnen de kledingvoorschriften van de school passen. Wij zitten 

met de KLJ met één groep van 16 tot 35 jaar, dus beperking in leeftijdsgroepen is moeilijk voor ons.  

Dante Verbauwhede: Als dit jullie enige groep is, kan dit op zich toch geen probleem zijn?  

Flor Coussement: Het gaat er eerder over dat er binnen één vereniging bijvoorbeeld vijf verschillende groe-

pen leefweek zouden hebben.  

Cindy Bésard: In verband met de opdrachten, een frigobox meenemen in plaats van een boekentas. Hiermee 

verhinder je op zich niet de werking van de school.  

Flor Coussement: Met die interpretatie moeten we eens naar de scholen gaan. We moeten hierin een balans 

vinden. Het charter dient ook vooral om de scholen gerust te stellen dat er wordt over nagedacht over het con-

cept van de leefweken. Geef de jongeren de ruimte om plezier te maken, maar zorg dat het binnen de perken 

blijft, dit is wat de scholen willen. Het is eerder het bestendigen van wat de scholen nu reeds afdwingen. Eigen-

lijk willen wij eens op papier zetten wat de scholen nu eisen. We gaan geen bijkomende beperkingen opleggen. 

We gaan dit alles eens aftoetsen met de scholen en koppen terug op een volgende jeugdraad. 

 

 

5. Vormingen 

 
Hannes Declercq: De voorstellen voor vormingen waren: 

 Wespensteken/ tekenbeten/ wondzorg/ suikerziekte/ epilepsie  

 Algemene gedragsstoornissen 

 EHBO cursus 

 Omgaan met drank en drugs 

 

Koba Hermans: wij hebben kindje met ASS, ik heb er ervaring mee maar ander leiding niet.  

Léon Castro: Idem, wij hebben een kindje met autisme en ADHD.  

Stef Tijtgat: Wij willen dat heel onze leidingsploeg standaard een EHBO opleiding volgt aangezien een papa 

van iemand de leiding een hartaanval heeft gehad.  

 

6. Dag & Nacht van de jeugd 

 

Hannes Declercq: We hebben enkel nog maar de activiteitenfiches ontvangen van Chiro Gaverke, JNRM Leie-

vallei en Akabe Funk. Er zou iemand van elke vereniging aanwezig moeten zijn voor een korte briefing en om het 

spel klaar te zetten. Om 14u start de Dag van de Jeugd tot 17u, alle activiteiten blijven ten allen tijde bemand 

met begeleiding. Alle groepen die aankomen melden zich eerst aan bij het infopunt, geven de aantallen door, zo-

dat wij de vieruurtjes kunnen klaarzetten. Om 17u bouwt iedereen zijn eigen activiteit af. Wie klaar is, meldt 

zich bij een bestuurslid van de jeugdraad die zal controleren of alles goed opgeruimd is. Van 15u tot 16u is er een 

kerstshow van een clown die komt optreden. 

Mitras Baert: Chiro Waregem Centrum zal een variant van junglespeed spelen. 

Clemens Van Cauwenberghe: Chiro Gaverke zal de slackline begeleiden. 

Eli Merlier: Chiro Nieuwenhove zal ratten en raven spelen, maar dan met kerstmannen en sneeuwpoppen, of 
iets gelijkaardigs. 

Ine Claus: Wij doen met Akabe een photobooth. 
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Kobe Hermans: Chiro Vijve doet een kerstquiz. 

Axel Heyerick: Ik weet niet juist hoe het heet maar JNM doet een spel waar je dingen moeten gooien naar 
een bord. 

 

Hannes Declercq: De Nacht van de jeugd gaat door op vrijdag 22 oktober in de polyvalente zaal van Chiro Wa-

regem Centrum vanaf 21 uur. Voor de Chiro’s onder ons, er is eerst nog een Gewestactiviteit en daarna zijn jullie 

allemaal welkom.  

 

 

7. Stedelijke speelruimtes 

 

Flor Coussement: Zijn er plekken in de buurt de toe zijn aan opwaardering? Wij maken elk jaar een program-

ma op. Wij staan open voor suggesties van buurten, wijken, burgers,…  

Cindy Bésard: In het Margarethapark in Nieuwenhove, aan de KLJ: Het speelpleintje verplaatsen bij het  

pétanquebaantje zou beter zijn. Hangjongeren zitten altijd op het speelpleintje en er wordt drugs gedeald vlak 

voor ons lokaal. Ze zitten er ook joints te roken. Ouders, leden en leiding zitten hiermee verveeld.  

Flor Coussement: Altijd de politie bellen als je iets vaststelt. Als er niet gebeld wordt naar de politie zeggen 

ze dat geen melding krijgen. Van zodra je Iets ziet, gewoon bellen.  

Koba Hermans: Het speelplein in Sint-Eloois-Vijve aan de Leie, het enige wat er nog staat is de trampoline, de 

rest weg? 

Flor Coussement: Er staan daar nog andere speeltoestellen ook. Misschien moet je nog eens gaan kijken. De 

speeltoestellen aan Tomberg in Beveren-Leie, daar zijn we ook mee bezig.  

 

 

8. Varia 

 

Hannes Declercq: Bar Choque staat te koop, Tommy’s is over te nemen en Banana’s is al lang niet meer open 

geweest. Misschien een optie JH?  

Flor Coussement: Over de privémarkt kunnen we natuurlijk niet veel zeggen. Wat betreft het jeugdhuis heb-

ben we gekeken voor wat locaties. Een optie was de oude lokalen van Akabe Funk in het jeugdcentrum, maar het 

jeugdhuis heeft laten weten dat ze deze locatie niet optimaal vinden. We zitten in november nog eens samen, 

want we gaan niemand tegen zijn zin zomaar in een beschikbare locatie steken. 

Hannes Declercq: De jeugd gaat nu vooral naar Bar Hermanos. 

 

Kamiel Tomme: Er zit een gat in ons dak. Het zit er al twee jaar, er komt meer en meer uit.  

Flor Coussement: Het is belangrijk om foto’s ervan door te sturen naar Dienst gebouwen, zet de jeugddienst ook 

in CC. 

Kamiel Tomme: Wij merken, naar inbraken toe, dat de camera’s die nu aan OC Nieuwenhove en de Chiro han-

gen wel helpen. 

Flor Coussement: Zelf mag je geen camera’s hangen, dit moet eerst gevraagd worden aan stad want camera’s 

mogen niet zomaar gericht worden op openbaar domein.  

Hannes Declercq: Tenzij je een dummy camera hangt?  

Flor Coussement: Dat mag wel.  Interessant misschien dat er iemand van de politie eens langkomt op de 

jeugdraad zodat jullie vragen kunnen stellen?  

(Geen interesse).  
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Jara Vandermeulen: Thraso organiseert op 30 november een streekbieravond in het Sportkafee Desselgem. 

Allen welkom! 

 

Bram Lippens: Hoe zit het met de elektriciteit en het water in het Gewestlokaal?  

Flor Coussement: Ze gaan zo snel mogelijk elektriciteit en water terug beschikbaar maken. De aannemer wist 

zelf blijkbaar niet dat er een toilet zat. Normaal gezien gaan ze nu niet meer kloppen en boren, maar de losse 

stukken moeten inderdaad wel hersteld worden.  

 

Flor Coussement: Normaal gezien hebben jullie terug een mailtje gehad van de chalets ijspiste. Je kan je 

daarvoor inschrijven. De chalets kijken uit op de ijspiste.  

Jochem De Brandt: De ijspiste is toegewezen voor twee jaar op de markt, tot en met 2022.  

 

Flor Coussement: Vrijdag 22 oktober is het Dag van de jeugdbeweging, je mag in uniform naar school, er is een 

ontbijt op de Zuiderpromenade van 7u15 tot 8u15, Stef Tijtgat (DJ Bjinespe) draait de plaatjes. Alcohol is niet 

welkom. 

 

Clemens Van Cauwenberghe: Die deur in Chiro Gaverke waarvoor ze al zijn komen kijken is nog altijd kapot, 

het gaat dus over de witte dubbele deur aan de ingang. 

 

Stef Tijtgat: We zitten met probleem in Chiro Leieland. Door werken is de gaskraan toegedraaid en hadden 

we geen verwarming tijdens de leefweek. Voor KAJAK, de fuif van KAJ De Snaere; zijn mensen die hier nog geen 

kaarten hebben? Kaarten zijn beperkt, niet meer dan 500 kaarten worden er verkocht. 

 

Koba Hermans: Er is een ruit van ons lokaal kapot, geen idee hoe het komt. En de deur van de zijkant is 

weeral kapot, ze blijft steken vanboven. Dit is al heel vaak gebeurd in die 8 jaar dat het gebouw er staat, mis-

schien is het beter om er gewoon nieuwe deur in te zetten? 

 

Mitras Baert: Hoe zit het met die tweedehandssite om Chirokleren te verkopen?  

Hannes Declercq: Dat zal niet lukken via de website van de jeugdraad. 

 

Maxime Speleers: 20 november organiseren we een deejay contest in Bar Hermanos. Op 26 februari gaat on-

ze Beursfuif door in het Jeugdcentrum. 

  

Hannes Declercq: kKnt iedereen de groep ‘Waregems jeugdverenigingen’ op Facebook? Alle mededelingen vanuit 

de Jeugdraad en jeugddienst wordt hier ook op gezet.  

 

Helena Libbrecht: Is het mogelijk om in onze nieuwbouw voor elk raam een gordijn te voorzien?  

Flor Coussement: Gordijnen hangen is een aanbeveling, het is niet verplicht, maar we adviseren dit wel. Je 

kan ook met een folie doen om de inkijk te verminderen. 

 

 

 

 

Volgende Jeugdraad: 22 november oktober om 19u30 bij KAJ De Snaere 

 (Schoolstraat 4 8791 Beveren-leie) 


