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Maandag 22 november — KAJ De Snaere  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Brecht Verschuere (Jong N-VA), Margot Beirlaen (Akabe Funk), Sophie Vande Walle (Akabe 

Funk),  Chloë Ghysen (KSA Waregem), Maxime Speleers (KSA Waregem), Kamiel Tomme (Chiro Nieuwenhove), Eli 

Merlier (Chiro Nieuwenhove), Lara Bekaert (Chiro Sint-Eloois-Vijve), Bram Gervoyse (Chiro Sint-Eloois-Vijve), Stef 

Tijtgat (Chiro Leieland en KAJ De Snaere), Mitras Baert (Chiro Waregem Centrum), Lara Decaluwe (Chiro Waregem 

Centrum), Dante Verbauwhede (dagelijks bestuur), Lucas Desloovere (Chiro Gaverke), Guillaume Bogaert (Chiro 

Gaverke), Hannes Declercq (voorzitter jeugdraad), Flor Coussement (Jeugddienst), Simon Desmet (dagelijks be-

stuur), Jonas Claerhout (Jeugddienst), Jochem De Brandt (dagelijks bestuur), Cindy Bésard (dagelijks bestuur en 

KLJ Waregem), Bram Lippens (Gewest Oe Est), Axel Heyerick (JNM Leievallei), Meru Vermeersch (dagelijks be-

stuur), Jan Seynaeve (Ponyvalent), Martijn Peirs (Ponyvalent), Ine Dejaeger (JH Den Uitvlucht), Ditte De Waele 

(JH Den Uitvlucht), Tealc D’Haene (JH Den Uitvlucht) 

 

Verontschuldigd: Jo Neirynck (Schepen van jeugd), Scouts Waregem 

Gespreksleiding: Hannes Declercq (voorzitter) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

 

2. Erkenning Ponyvalent 

 
Jan Seynaeve/Martijn Peirs: In juni zijn wij met Ponyvalent een officiële vzw geworden, daarvoor waren wij 

een feitelijke vereniging. Ponyvalent organiseert vanalles wat betreft kunst en cultuur voor jongeren. Zo organise-

ren wij onder andere theater, huiskamerconcerten en film. In juni hebben we beslist om vanalles rond cultuur te 

doen, en dit heel laagdrempelig voor jongeren zodat zij creatief bezig kunnen zijn. Wij organiseren een cultuur-

festival in CC De Schakel van 4 tot 9 april 2022 om Ponyvalent voor te stellen. Normaal zouden we in 2019 thea-

tervoorstelling doen, maar dit is toen niet doorgegaan. Samenwerkingen met andere partners zijn heel belangrijk 

voor ons. Zo werken wij al samen met CC De Schakel, Freedome, De Conventie uit Gent, Jeugdhuis Jakkedoe en 

verschillende andere vzw’s. Ponyvalent is volledig door jongeren en voor jongeren, vooral gericht naar jongeren 

tussen 16-30 jaar, maar iedereen is welkom. Wij vinden het belangrijk om een netwerk uit te bouwen. Wij zijn te 

volgen op social media, Youtube,… We zijn zowel online als offline bezig. Wij hebben alle twee de opleiding film 

gestudeerd. Wij geven ook bands een podium. We willen graag in de toekomst een plek creëren om samen te ko-

men waar je zelf producties kan doen, je eigen werken kan promoten, elkaar feedback kan geven en met elkaar in 

gesprek kan gaan. 

 

Advies jeugdraad: Postief, Ponyvalent mag aansluiten bij de jeugdraad. 

 

Flor Coussement: Ponyvalent kan nu dus een starttoelage aanvragen. Dit bedraagt rond de 600 euro voor het 

eerste jaar. Jaar erna kan je een basistoelage aanvragen, deze is afhankelijk van de categorie waarin de jeugd-

vereniging zal vallen. 

 

 

3. Uitleenmateriaal in de kijker 

 
Jonas Claerhout: Vandaag heb ik twee items die ik in de kijker wil zetten. Deze kunnen vooral interessant 

zijn op dagen waar het wat slechter weer is en je binnen een activiteit wil organiseren. Het eerste item is de 
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quizbox. Deze werd eigenhandig gemaakt door onze voormalige elektricien. Het is een bak met 4 lampen waar je  

vier grote drukknoppen kan op aansluiten. Het zijn van die grote stevige rode knoppen die vaak gebruikt worden 

voor industriële poorten. De lamp gaat branden van diegene die het snelst de knop indrukt. Deze blijft dan enkele 

seconden brandden, ondertussen kunnen de andere blijvend afdrukken, diegene die dan het snelst is, daarvan zal 

hun lamp meteen gaan branden van zodra de eerste lamp zichzelf uitschakelt. Net zoals bij een echt quiz dus.  

Het tweede item dat ik nog eens wil promoten is onze ‘short throw’ beamer. Dit soort beamers projecteren op 

korte afstand van het scherm. Als je bijvoorbeeld een film wil bekijken maar je hebt een klein lokaal, dan is zo’n 

beamer ideaal omdat je deze vlak voor de muur of het doek kan zetten om te projecteren en zo heb je nog steeds 

de plaats om te zitten.  

 

 

 

4. Evaluatie ontbijt Dag van de Jeugdbeweging     

 

Jochem De Brandt: Er waren geen boterkoeken, misschien volgend jaar boterkoeken, chocoladekoeken en 

croissants. Er waren nog veel koeken over nu. 

Cindy Bésard: Boterkoeken zijn beter dan croissants. 

Stef Tijtgat: Waar ik muziek stond te draaien merkte ik wel veel alcoholgebruik. 

Flor Coussement: Als je leden ziet die er bij hebben, spreek ze erop aan. Er waren ook veel verenigingen van 

Olsene, Vichte,…  die daar misschien niet van wisten. We zullen vragen aan de jeugdverenigingen uit de buurtge-

meenten om goed te communiceren naar hun jeugdbewegingen dat alcohol niet toegestaan is op het ontbijt in 

Waregem. Uiteindelijk viel het wel goed mee qua alcoholgebruik, het is al het slechter geweest. 

 

Extra aandachtspunten voor volgend jaar:  

- Opstelling bekijken om de massa beter te kunnen beheersen 

- Elektriciteit voorzien in de tenten 

 

 

5. Evaluatie Dag en Nacht van de Jeugd  

 
Nacht van de Jeugd:  

Hannes Declercq: Er was veel volk, zowel binnen als buiten de Chirolokalen. 

Stef Tijtgat: Er liepen  jammer genoeg  ook ‘spelmakers’ tussen het volk. 

Hannes Declercq: Dat viel mee,  er was inderdaad wel veel volk die niet van de jeugdbewegingen waren. 

Cindy Bésard: Het is ook Nacht van de Jéugd, dus niet enkel voor de jeugdbewegingen. Leuk dat jeugdhuis 

Den Uitvlucht ook aanwezig was. 

Jochem De Brandt: Er was inderdaad ook veel volk aanwezig uit Deerlijk en Vichte. Misschien moeten we het 

volgend jaar iets praktischer aanpakken qua inrichting van de locatie, nu was er te weinig plaats.  

 

Dag van de Jeugd: 

Margot Beirlaen: De Dag van de Jeugd is al heel wat Akabe-vriendelijker dan vroeger, maar de clown vonden we 

echt niet ok. De zaal was vrij chaotisch, er waren heel veel prikkels voor onze jongeren, los van het feit dat er 

veel volk aanwezig was. Het was gewoon een beetje teveel van alles. Wat betreft de deathride, er was materiaal 

voorhanden voor rolstoelgebruikers maar ze wilden het niet doen, wel jammer natuurlijk. Voor de rest waren we 

tevreden van de Dag van de Jeugd. En we hadden geluk met het weer. 

Stef Tijtgat: Ik wil in naam van Chiro Leieland ons excuseren dat we er niet bij waren.  Het was vriendjesdag 

in de Chiro en ik kon de leiding niet overtuigen om af te zakken naar de Dag van de Jeugd. 
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Simon Desmet: Een schminkstand is noodzakelijk. 

Margot Beirlaen: Als we iets vroeger gevraagd worden om te schminken kunnen we Akabe leiding voorzien om 

te dit te doen maar nu kwam de vraag te laat. 

 

Jochem De Brandt: De financiën van het volledige weekend: Er is momenteel nog een openstaande factuur 

van Drankcenter Schotte voor de Nacht van de jeugd. Maar wellicht zullen we iets van een 1500 euro winst hebben 

van die avond. De dag kost ons 4000 euro, waarvan 1000 euro voor de clown Papa Chico. Uiteindelijk zullen we 86 

euro overhouden van heel dit weekend. Zo goed als ‘break even’, dus volgend jaar kunnen we dus zeker in zelfde 

trant werken.  

 

6. Vormingen  
 

Hannes Declercq: We hebben met het dagelijks bestuur beslist om de vorming ‘Omgaan met kinderen met ge-

dragsstoornissen’ te organiseren. De datum is nog niet gekend. Leni Bekaert van De Stroom vzw zal deze vorming 

geven. Het gaat er over hoe je in conflictsituaties, als jongeren bijvoorbeeld beginnen te roepen, op hen kan in-

praten en hoe je best kan handelen in zulke situaties als je zelf niet weet of je reactie pedagogisch verantwoord 

is.  

In het tweede deel van het schooljaar zullen we een vorming ‘reanimeren en defibrilleren’ organiseren, deze zal 

gegeven worden door het Rode of Vlaamse kruis. 

 

Jochem De Brandt: Tegenwoordig kunnen we er niet meer naast kijken, je ziet te frequent in het nieuws het 

toenemend aantal meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Naar aanleiding hiervan kunnen we intekenen in 

een vorming die aangeboden wordt door Pimento, genaamd ‘(N)iets mis mee?!’. Pimento is een organisatie die 

inzet om (jonge) mensen gelukkiger, zelfbewuster en weerbaarder te maken. Dit ook in samenwerking/dialoog 

met andere organisaties die naar het zelfde doel streven: Child Focus, Howest, De Ambrassade, KU Leuven, Chiro 

Nationaal,… 

Een paar jaar geleden hebben we iets dergelijks in pakketvorm aangeboden in de Jeugdraad ter uitleen, toen was 

dit zeer interessant om het ‘spel’ onder leiding te spelen zodat er kon ‘geoefend’ worden om te gaan met het sek-

sueel gedrag van verschillende leeftijden. Je kon dan hierop inspelen als een zekere situatie bij de leden voordoet 

en hier dan de gepaste reacties of sensibilisering op toepassen. 

Dit jaar kan je zelf per vereniging een exemplaar bemachtigen, gratis door de steun van de Vlaamse overheid. Zo 

hoeven we dit niet uit te lenen, maar kan iedereen zich hierin voorzien van een pakket. Deze info vond je reeds 

op onze socials terug. Nu kunnen we, als we genoeg draagvlak hebben, het spel tot bij ons trekken. Specifiek ca-

sussen kunnen we doorgeven. 

Welk seksueel gedrag is oké? Wanneer zijn er grenzen overschreden? Hoe reageer je er gepast op? Toezicht hou-

den in de douches, controleren op teken bij leden, omgaan met seksueel experimenteergedrag en koppeltjes, … 

(N)iets mis mee?! Biedt dus leiding, monitoren en andere jeugdwerkers houvast bij seksueel getinte situaties en 

leert je bewust om te gaan hiermee, alsook seksueel grensoverschrijdend gedrag in een jeugdwerkcontext.  Het 

pakket steunt op het Sensoa Vlaggensysteem. Aan de hand van 6 criteria leer je situaties in te schatten en ken je 

er een vlag aan toe – een groene, gele, rode of zwarte. Ontdek hoe je per vlag een gepaste reactie formuleert. 

Zo denken wij als Dagelijks Bestuur als we dit als Jeugdraad kunnen aanbieden aan leiders of begeleiders, de le-

den op een jonge leeftijd sensibiliseren en gepast reageren op ongepast gedrag, we hiermee een steentje bijdra-

gen in het afnemen van seksueel geweld bij de mensen die er op latere leeftijd niet weten mee om te gaan en 

over de schreef gaan. Wij zijn zelf allemaal begeleiders geweest, dus we weten dat het niet altijd even makkelijk 

is om pedagogisch verantwoord om te gaan met seksueel gedrag van kinderen en jongeren.  

Nu kunnen we ook, als er een groot genoeg draagvlak hiervoor is bij ons (max. 20 personen), kijken om een vor-

ming bij ons te laten doorgaan die gegeven wordt door diezelfde mensen die dit pakket hebben ontwikkeld, ook 

gratis. We kunnen hierbij ook gericht stellen welke aspecten voor ons interessant zijn zodat het op onze maat 

wordt gegeven. Zij noemen het: ‘Een intensieve ervaring voor jouw groep, waarbij we samen op zoek gaan naar 
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wat boeit, beweegt en raakt.’ De vorming wordt uiterlijk op 30 november aangevraagd en vindt plaats vóór 1 

maart 2022. 

Als het draagvlak niet groot genoeg is, zijn er steeds gratis online vormingen in open aanbod waar je met je ver-

eniging of een groep begeleiders etc. kan op inschrijven. Eerstvolgende is op 14 december 2021, van 19.30 uur tot 

21.30 uur. Voor het voorjaar 2022 zijn er geen data gekend of aangegeven. Alles vind je terug op 

https://www.pimento.be/aanbod-niets-mis-mee/  

Dit aanbod geldt enkel voor:  

Vlaamse gesubsidieerde organisaties in het jeugdwerk 

jeugdverenigingen met bijzondere opdracht  

jeugdhuizen verbonden aan Formaat 

speelpleinwerkingen verbonden aan VDS 

lokale besturen/jeugddiensten die verbonden zijn aan Bataljong 
 

Ditte De Waele: Is deze vorming voor het jeugdhuis interessant, qua leeftijd?  

Flor Coussement: Zeker, omdat jongeren die naar het jeugdhuis gaan in een seksuele ontwikkelingsfase in 

hun leven zitten. 

Hannes Declercq: We gaan sowieso via Facebook nog eens polsen of er interesse is voor deze vorming. 

 

 

7. Varia  

 

Flor Coussement:  

- Volgend jaar, naar de aanloop van de 100 dagen, zitten we ook samen met de scholen voor het charter leefwe-

ken in jeugdbewegingen. In 2022 zal het zeker nog één keer 100 dagen zijn. Dit werd al beslist in samenspraak 

met de scholen. Voor het jaar erna kunnen de leerlingen dan kiezen via een stemformulier of ze 50 of 100 dagen 

willen vieren. 

 

- Voor het idee van oefenterrein op de Aanstekers pagina, de afmetingen voldoen niet meer maar de verkeers-

dienst wil dit zeker aanpakken, via onze eigen technische dienst of een externe firma. 

 

- Het parkeerverbod aan Chiro Waregem Centrum, hiervoor zijn we aan het kijken. 

Margot Beirlaen: Er was onlangs ook rommelmarkt in het jeugdcentrum tijdens onze werking (Akabe Funk), 

maar ook telkens als het voetbal is staat het vol geparkeerd, auto’s rijden op en af.  

Flor Coussement: We zullen kijken voor een wegneembare afsluiting. ik nodig jullie uit op de rondgang ter 

plaatse.  

 

- Voor Chiro Sint-Eloois-Vijve, het ontwerp van de parking komt in december op de gemeenteraad.  Er komt info-

sessie voor de school en de buren, ik nodig jullie hier ook voor uit. Het gevraagde gras zal worden voorzien en ook 

zodat de vrachtwagen voor het kamp nog steeds kan passeren.  

 

- De poort voor de KSA is goedgekeurd op college. 

 

Mitras Baert: De kerstkotjes aan de ijspiste, gaan deze door?  

Flor Coussement: ja, voorlopig gaat alles door. De inschrijvingslink is offline, maar er zijn nog gaatjes en die 

kan je nog boeken via ijspiste@waregem.be  

Stef Tijtgat: Wat is de kostprijs?  

Flor Coussement: Het gebruik van de chalets is gratis, deze zijn er om de verenigingen te ondersteunen. 

 

https://www.pimento.be/aanbod-niets-mis-mee/
mailto:ijspiste@waregem.be
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Flor Coussement: Moet de Sylvesterbus nog rondrijden op oudejaarsavond? Dit is de bus die rondrijdt naar 

alle deelgemeenten, met stops in Desselgem, aan de Expo, Jeugdcentrum, Nieuwenhove,… zodat iedereen op de 

feestlocatie geraakt en terug. Dit jaar zijn er twee fuiven: Blackout en Nouvelan in Expo. Moet de bus nog rondrij-

den? We zien dat de cijfers qua deelname-aantal van de laatste twee jaar toch een stuk lager zijn dan pakweg 5 

jaar geleden.  

Stef Tijtgat: Onze oudste leden kunnen dit wel goed gebruiken, van Beveren -Leie naar Waregem Centrum is 

niet evident. Twee jaar geleden zat er inderdaad al niet veel volk meer op de bus . 

Flor Coussement: Maar misschien moet de bus niet heel de nacht doorrijden?  

Stef Tijtgat: Voor ons zou dat goed zijn tussen 22.00u. en 23.00u. en dan voor het terugkeren tussen 2.00u. 

en 4.00u. 

Kamiel Tomme: De leiding en oud-leiding van Chiro Nieuwenhove maken er altijd wel gebruik van, zo rond 

23.00u. en tussen 4.00u.-5.00u.  

 

Flor Coussement:  

- Speelinfrastructuur: Reminder, als er speelterreintjes zijn waar je vaak met je gasten naartoe gaat, je mag al-

tijd opmerkingen of aanpassingen doorgeven voor welke zones we moeten aanpakken in 2022, suggesties zijn wel-

kom. Ook voor de burgers gaan we nog een ‘open call’ doen. We hebben al cijfers verzameld uit de buurt.  

 

-Bevraging kindvriendelijkheid: Deze mag ingevuld worden door iedereen die 18+ is, later mogen de kinderen die 

dan ook invullen. Als lid van jeugdraad bent je eigenlijk verplicht dit in te vullen…  

 

- Studie-o-Essevee: Er zal ook terug een stille studeerruimte georganiseerd worden door Essevee, ook daar met 

mondmaskers. 

 

- Huidige regelgeving corona: Richtlijnen van Bataljong; Mondmasker verplicht vanaf 10 jaar, zoveel mogelijk bui-

ten, voorlopig tot 28 januari 2022. Jeugdhuizen en KAJ De Snaere moeten werken met Covid safe ticket  en mond-

masker zijn verplicht. Onder nachtleven, wat is er mogelijk voor de jeugdhuizen? Event met zelftesten misschien 

mogelijk? Voor de jeugdbewegingen: Leiding draagt een mondmasker, met leden hoeven dit niet. Wij sturen nog 

een mail naar alle hoofdleiding met de huidige regelgeving.  

 

Stef Tijtgat: Onze fuif KAJak was een flop, er is gevochten geweest, de politie moest langskomen. We werk-

ten met een danszone en een zitzone, deze laatste zat goed vol. 

 

Jonas Claerhout:  

- Wie materiaal ontleent bij de jeugddienst wordt verondersteld dit terug te brengen op de afgesproken dag zoals 

vermeld op het contractje. Wie online reserveert bepaalt zelf de dag van terugbrengen, zo nemen wij dit ook op 

in het uitleenprogramma. Als het materiaal dan niet op tijd terug is dit een probleem voor de ontleners erna. Dit 

is vervelend voor de nieuwe ontleners en voor onszelf omdat we dan materiaal niet kunnen meegeven. De vereni-

ging die te laat is moet dan het materiaal zelf tot bij de nieuwe ontlener brengen. Dit is een manier van werken 

die we willen vermijden. Dus, bij het invullen van het online formulier, denk eerst na, kan ik het materiaal op de 

aangeduide dag wel degelijk terug brengen? Stel dat er toch door onvoorziene omstandigheden iets tussen komt, 

bel dan altijd naar de jeugddienst om dit te laten weten, dan kunnen we bekijken of andere ontlening hierdoor al 

dan niet gehinderd worden. 

 

- De inspecties van de stedelijke jeugdlokalen zijn afgerond. Iets wat opvalt is dat het afvalbeleid in de meeste 

jeugdverenigingen nog steeds niet goed zit. Er wordt wel voorzien in voldoende vuilniszakken, zowel restafval als 

PMD, maar toch zien we vanalles door elkaar in de vuilniszakken, vooral dan PMD bij het restafval. Dus correct 

sorteren is de boodschap. Naar algemene netheid en hygiëne toe zien we soms ook merkwaardige taferelen. Bij 

Chiro Leieland zag ik bijvoorbeeld een hele propere keuken en douches, helemaal niets op aan te merken, maar 
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alle etensresten en lege flesjes van de dag(en) er voor stonden dan wel allemaal in het lokaal ernaast. Zo vol dat 

er geen plaats meer was op de toog en tafels. Maak er een gewoonte van om samen op te ruimen alvorens te ver-

trekken. Graag dit eens bespreken op een volgende leidingskring. Als het goed is mag het ook gezegd worden; de 

lokalen van Chiro Vijve waren wel proper en daar wordt er heel correct gesorteerd. 

 

7. Jeugdkalender  
 

- Chalets aan de ijspiste:  

 zaterdag 11/12 vanaf 10.00u.: Kerstkotje Chiro Waregem Centrum en Chiro Nieuwenhove  

 23/12: Kerstkotje Keti’s Chiro Nieuwenhove  

 

 Zaterdag 11 december: Spaghettiavond Akabe Funk 

 Zaterdag 5 februari: Fuif van Nieuwenhove 

 

Eli Merlier: Freedom Fiesta gaat door, maar zonder deejays. We gaan een darttornooi doen als alternatief.  

 

Flor Coussement: Vrijdag 26 november gaat de Klankbad deejay contest door in Zwembad De Treffer. De win-

naar mag draaien in de VIP-zone van Hype-O-Dream. Inkomprijs is 4 euro.  

 

Bekijk hier de volledige jeugdkalender. 

 

 

Volgende Jeugdraad: 20 december om 19u30 bij Chiro Desselgem.  

Breng een kerstcadeautje mee ter waarde van 2 euro.  

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

