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Maandag 27 september — Raadzaal stadhuis  

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Glen Dewaele (Jong N-VA), Margot Beirlaen (Akabe Funk), Chloë Ghysen (KSA Waregem), Emma 

Vandamme (KSA Waregem), Arne Lannoo (Chiro Desselgem), Warre Lavaert (Chiro Desselgem), Kamiel Tomme 

(Chiro Nieuwenhove), Eli Merlier (Chiro Nieuwenhove), Koba Hermans (Chiro Sint-Eloois-Vijve), Ward Verhaeghe 

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

De Snaere), Laetitia Dendauw (Studentenclub Thraso), Gilles (Studentenclub Thraso), Marie De Graeve (KLJ Ware-

gem en Wimbo), Miguel Verdugo Vasquez (Jong Tempeliers), Lara Decaluwe (Chiro Centrum), Anke Desmet (Chiro 

Waregem Centrum), Camille Meersman (Scouts Waregem),  Lukas Desloovere (Chiro Gaverke), Dante Verbauwhede 

(dagelijks bestuur), Josse Deboiserie (JH Jakkedoe), Anouk Vandenberghe (Chiro Gaverke), Clemens Van Cauwen-

berghe (Chiro Gaverke), Hannes Declercq (dagelijks bestuur), Flor Coussement (Jeugddienst), Jo Neirynck 

(Schepen van jeugd), Simon Desmet (dagelijks bestuur), Margot Van Maele (nieuwe medewerker jeugddienst), Jo-

nas Claerhout (Jeugddienst), Jochem De Brandt (voorzitter jeugdraad), Meru Vermeersch (dagelijks bestuur), Cin-

dy Bésard (dagelijks bestuur en KLJ Waregem) 

 

Verontschuldigd: / 

Gespreksleiding: deel 1 -  Jochem De Brandt (voorzitter jeugdraad)/ Deel 2 -  Hannes Declercq (nieuwe voorzitter 

jeugdraad vanaf 27 september 2021) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

 

 

1. Verkiezingen 
 

Flor: Vandaag stemmen we voor een nieuw dagelijks bestuur van de jeugdraad. De stemming van januari heb-

ben we uitgesteld tot nu in september om het coronajaar goed te kunnen afronden. We hebben het werkjaar van 

de jeugdraad verlegd, dit loopt nu telkens van september tot augustus. Dit maakt het voor de stuurgroep iets 

makkelijker naar planning van activiteiten en evenementen toe. Plus, het zorgt er ook voor dat er niet halverwege 

een werkjaar van de jeugdverenigingen een nieuw bestuur van de jeugdraad moet worden gekozen. De shiftwissel 

die jeugdverenigingen aan de start in september doen, gaat de jeugdraad dus nu ook doen, wat eigenlijk wel lo-

gisch is. Per vertegenwoordiger die aanwezig is (max. 2) heb je één stem. Kandidaten die zich hebben opgegeven 

staan op het formuliertje, er is één kandidaat voor voorzitterschap en de andere zijn kandidaat als stuurgroeplid.  

 

Voorstelling kandidaten nieuw dagelijks bestuur jeugdraad:  

 Dante Verbauwhede, oud-leider en hoofdleider Chiro Nieuwenhove: Ik wil mij inzetten voor de jeugd, vooral de 

jeugd en cultuur dichter bij elkaar brengen is wat ik graag wil doen met de jeugdraad. 

 Cindy Bésard, oud-leiding KLJ Waregem: Ik zou graag nog een jaartje verder doen in de stuurgroep. 

 Meru Vermeersch, oud-leidster van Chiro Waregem Centrum en Speelpleinwerking De Speelberg: Net zoals Dan-

te zou ik graag mij inzetten om de jeugd en cultuur dichter bij elkaar te brengen. 

 Hannes Declercq, oud-leider Chiro Waregem Centrum en momenteel leider bij Chiro Gewest: Ook ik wil mij 

graag nog inzetten voor de jeugd.  

 Jochem De Brandt: oud-leider Chiro Gaverke en het Gewest. Ik wil mij graag blijven inzetten voor de Ware-

gemse jeugd tot wanneer we niet meer kunnen. 

 Simon Desmet: oud-leider van Chiro Waregem Centrum. Ik wil mij graag inzetten voor de jeugd, cultuur is al 

voor Dante. 
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2. Uitslag verkiezingen 

  

Alle kandidaten zijn verkozen voor de stuurgroep en Hannes Declercq is verkozen tot nieuwe voorzitter. Proficiat! 

 

 

3. Aankopen uitleendienst 

 
De jeugddienst presenteert de offertes en prijzen van het gevraagde materiaal. Jaarlijks hebben we een budget 

van 6000 euro om materiaal aan te kopen of oud materiaal te vernieuwen. Hieruit besliste de jeugdraad unaniem 

om het volgende materiaal aan te kopen (bedragen afgerond naar boven): 

 

 2x Plooitent 6x3 meter met bedrukking logo jeugdraad en stad Waregem: 1400 euro 

 Paardenkostuum voor twee personen: 154 euro 

 3x Paardenmasker: 33 euro 

 6x Jassen sfeerbeheer 6x (3 medium en 3 large): 450 euro + bedrukking: 65 euro 

 Kubbspel, pro versie, degelijke duurzame kwaliteit: 100 euro  

 Speelkoffer met spelmateriaal: 200 euro. 

 CO² meter: 77 euro 

 Decibelmeter met zichtbare display voor deejay, publiek en organisatie: 1429 euro 

 Microstatieven 8 stuks: 321 euro 

 5x Beschermhoes draagbare audiosystemen: 128 euro 

 8x Dasspeldmicrofoon voor walkie talkie Midland: 347 euro 

 Lichtslingers met kleurlampjes: nog niet beslist, informeren bij provinciale uitleendienst waar zij deze hebben 

aangekocht.  

Totaal: 4704 euro. 

 

 

 

4. Uitleenmateriaal in de kijker     

 

Hannes Declercq: De jeugddienst heeft zodanig veel materiaal dat mensen zouden vergeten wat er allemaal 

ter beschikking is om te ontlenen. We hebben gekozen om de stafkaarten in de kijker te zetten. Stafkaarten of 

topografische kaarten zijn kaarten die gebruikt werden door de militaire staf. Je kan er alles op zien liggen zoals 

de hoogte van een gebied, beken, gebouwen, … Dit kan handig zijn voor als je eens een ‘dwars door alles’ doet, 

het spelwaarbij je in één rechte lijn blijft doorlopen. Vroeger gingen de stafkaarten regelmatig mee op kampen, 

tegenwoordig minder. 

Flor Coussement: Het kan ook leuk zijn voor een dropping, we hebben namelijk kaarten van heel België.  

 

 

5. Schepenkwartiertje 

 

Jo Neirynck: Waarom gaan de stafkaarten niet meer mee op kamp? Misschien moeten we nog eens een vor-

ming hierover geven, dit moet standaard mee op kamp.  

Jonas Claerhout: De stafkaarten worden wel nog ontleend, meestal enkel voor op kamp of op een weekend. 

Simon Desmet: Chiro Centrum neemt deze standaard mee op kamp. 

Jo Neirynck: Proficiat aan de nieuwe voorzitter, we kijken er naar uit om opnieuw samen te werken. Ik zeg 

het iedere keer maar ik meen dit ook. Ik vind het zeer tof dat er altijd een goedwerkende driepoot is tussen de 
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jeugdconsulent, de schepen en de voorzitter van de jeugdraad. Qua voorzitterschap merk ik wel dat er Chiro Cen-

trum en Chiro Gaverke al jaren een één-tweetje aan het spelen zijn...gewoon een vaststelling. 

 

Jo Neirynck: We hebben een brugfiguur voor het secundair onderwijs aangesteld, een oude bekende nl.     

Sarah Vanlancker, die nog op de jeugddienst heeft gewerkt. Dit kan ook interessant zijn voor de jeugd-

raad/jeugddienst voor een samenwerking om de secundaire scholen te bereiken.  

 

Jo Neirynck: We krijgen de vraag van de scholen van de Sint-Paulusgroep om de datum van de 100 dagen naar 

50 dagen te brengen. Dat moet wel nog besproken worden met alle directies van het secundair onderwijs. Omdat 

jullie met de jeugdraad een sterk meewerkende partner zijn in deze organisatie wilde ik eens aftoetsen wat jullie 

aanvoelen hierover is?  

Simon Desmet: Ik denk niet veel voorstander zijn voor 50 dagen.  

Eli Merlier: Liever 100 dagen dan 50 dagen, ik heb het zo gekend en dat was leuk. Rond maart is goed, mei is 

misschien al wat laat. 

Flor Coussement: Dat is volgens mij de reden voor de scholen om later in het jaar te doen. De 100 dagen valt 

altijd in een periode dat planninggewijs niet ideaal is.  

Jonas Claerhout: De leerlingen en opvoeders vragen er zelf ook achter omdat het met de 50 dagen in mei al 

beter weer is om een activiteit te doen. 

Stef Tijtgat: Ik heb in Kortrijk op school gezeten en 50 dagen gehad, 50 dagen klinkt toffer dan 100 dagen.  

Cindy Bésard: Is 50 dagen niet al dichter bij de examens? Is dat niet toffer als dat wat verder weg is van je 

examens? 

Jo Neirynck: Is het een voorstel om de studenten te laten kiezen in een inspraakmoment?  

Flor Coussement: Misschien moeten we wel eens met leerlingenraden gaan babbelen?  

Jo Neirynck: Maar dan lostrekken van directies die pro en contra al zullen overwogen hebben. Een pro is vol-

gens mij ook dat hoe langer je wacht, hoe kleiner de kans dat ze nog naar Gent zullen gaan omdat ze wellicht al 

eens zullen geweest zijn voor mei. Of gaat de verleiding dan juist nog groter zijn? Enfin, maar dan doen we best 

inspraak voor alle leerlingen dat het niet enkel bij de ‘happy few’ blijft hangen, inspraak ook best online. 

Dante Verbauwhede: Liefst zo snel mogelijk dat kunnen beginnen. 

Jo Neirynck: De scholen zijn zelf ook vragende partij om snel samen te zitten. 

Jonas Claerhout: Woensdag 6 oktober zitten we ook samen met de opvoeders van de scholen.  

 

Jo Neirynck: Voor de Jakkedoe; jullie hebben eens een optreden gedaan in het bos achter jullie lokalen. Dit 

bos is ondertussen al in Brussel geraakt als dossier. We zijn aan het kijken wat we moeten doen met dit bos, maar 

ik veronderstel dat jullie dit bos in de toekomst ook nog willen gebruiken voor activiteiten? 

Josse Deboiserie: Ja, misschien dat we daar wel nog evenementen gaan laten doorgaan ofwel aan de Mote, 

maar het woonzorgcentrum zit daar. 

Jo Neirynck: Doen, de Mote moet je zeker ook blijven gebruiken. Het zal wel heraangelegd worden, maar 

tegen volgend jaar met de kermis kan dit zeker wel weer gebruikt worden, we gaan er wellicht toch speelbos van 

maken. 

 

Jo Neirynck: Margot, welkom in de bende!  

 

Jo Neirynck: Nog even een algemeen pleidooi; Je weet dat corona alles wat scherper gezet heeft, ook de on-

verdraagzaamheid bij de mensen. De Jakkedoe komt dit regelmatig tegen, maar ook andere jeugdverenigingen. 

Probeer in periodes van onverdraagzaamheid jullie communicatie altijd goed te verzorgen. Steek op voorhand bij 

de buren een briefje met de gegevens van de hoofdverantwoordelijke van de activiteit, die bereikbaar is, het ge-

luidsplan vraagt dit ook. De mensen die klagen zijn het voorbije anderhalf jaar veel te veel gewoon geweest waar-

door ze lawaai weer gewoon moeten worden. Als jeugdbeweging heb je bijvoorbeeld ook een foldertje met de 
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voorstelling van jullie leiding, steek dit ook in de bus bij jullie buren, daarmee creëer je wat draagvlak. Inzetten 

op communicatie dus.  

 

Stef Tijtgat: Wij krijgen in Beveren-Leie veel de vraag over het Gebouw der verenigingen dat zal worden afge-

broken. Wordt er daarover nog gecommuniceerd naar de gebruikers van het gebouw?  

Jo Neirynck: Er is een bedrag voorzien in de gemeenteraad om een ontwerper aan te stellen. Alvorens de 

ontwerper start moet hij eerst aan de slag met een bouwprogramma, maar we zitten absoluut nog niet in die fase. 

Alle gebruikers zullen uitgenodigd worden om hun inbreng te doen in het programma, dan gaat de ontwerper dit 

tekenen en dan duurt het nog een hele tijd tegen dat de administratieve molen gedraaid heeft voordat de eerste 

steen gelegd wordt.  

Stef Tijtgat: In het krantenartikel staat eind 2022, of kunnen wij ons gebruik daar nog verlengen?  

Jo Neirynck: Zolang er geen plan is moet je niet panikeren. We gaan er een gebouw zetten dat cultuur en 

jeugd combineert, dus voor multifunctioneel gebruik en ook met bergruimte. We zullen inderdaad wel een tussen-

oplossing moeten zoeken voor de werking, dat klopt.  

 

Koba Hermans: Wanneer starten de werken aan de in Chiro Sint-Eloois-Vijve? Wanneer moet alles uit de gara-

ges? 

Jo Neirynck: Je zal het materiaal kunnen verhuizen van zodra het tussenverdiep gebouwd is in de grote zaal, 

ik denk dat de werken voorzien zijn in april 2022. 

 

Camille Meersman: We zijn heel content dat de oprit aan de scouts gelegd is, we hebben van de ouders zeer 

veel positieve reacties gekregen dat het eindelijk een mooie entree is. 

 

 

6. Reglement jeugdlokalen 

 

Hannes Declercq: De regel van de primerverf zou nog worden toegevoegd aan het reglement, kan de jeugd-

dienst daar iets meer over vertellen?  

Jonas Claerhout: Jeugdverenigingen kunnen om de 10 jaar primer krijgen van de stad om hun lokalen weer 

eens mooi effen te zetten. Die vraag kan gesteld worden aan de jeugddienst, maar we gaan dat nu ook officieel 

opnemen in het reglement. Op die manier zal dit voor iedereen duidelijk zijn, want nu is het zo dat sommige ver-

engingen dit al weten maar andere niet. Als er een aanvraag binnen komt, dan moeten wij weten over hoeveel 

vierkante meter het precies gaat en dan kunnen wij dit doorgeven aan de technische diensten die de verf zullen 

aankopen.  

 

 

7. Dag en Nacht van de jeugd 

 

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. Dit is eigenlijk gewoon een fuif, we doen dit naar aanleiding van de Dag van de jeugdbeweging. 

De Dag van de jeugd gaat door op zondag 24 oktober van 14u tot 17u. in en rond het jeugdcentrum. Deze Dag van 

de jeugd zal in thema Kerst zijn, er komt een clown optreden om 15u. Er worden vieruurtjes voorzien. Normaal 

wordt er vanuit elke jeugdbeweging een spel gegeven op deze namiddag. We zouden graag weten tegen 15 okto-

ber wie van jullie het ziet zitten om een activiteit te geven, liefst in thema Kerst. Als jullie hiervoor materiaal 

moeten aankopen dan mag je de ticketjes aan de jeugdraad geven die dit zal terugbetalen. Het zou wel leuk zijn 

mochten wij van elke jeugdvereniging een activiteit kunnen zetten op deze namiddag. Bespreek dit eens op jullie 
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vergadering. Het moeten niet dezelfde personen zijn voor de ganse namiddag, je mag gerust afwisselen in de loop 

van de namiddag. Je mag ons hiervoor contacteren via onze social mediakanalen. Op de Facebookgroep Ware-

gemse jeugdverenigingen komen er ook al voorstellen voor spelletjes waaruit jullie zullen kunnen kiezen. Wacht 

niet af, als je zelf een beter voorstel hebben, dit mag ook, maar first come, first served. Alvast vriendelijk be-

dankt! 

 

 

8. Instagram Take-over 

 

Hannes Declercq: Deze zomer hebben we voor de eerste keer jeugdverenigingen onze Instagram laten over-

nemen. Er waren er redelijk veel die dit hebben gedaan, wat wel tof was. We hebben dit besproken met het be-

stuur, we vonden dit zelf ook zeer tof en we zouden dit volgend jaar opnieuw doen. Onze vraag naar jullie toe is: 

Wat vonden jullie er zelf van?  

Eli Merlier: Wij hebben dat besproken in onze Chiro, wij vonden dat zeer tof om te doen. Bij ons was dit net 

op het moment dat wij op dagtocht en tweedaagse waren, dus we hebben er heel wat kunnen op posten. Al bij al 

was dit wel een succes.  

Kamiel Tomme: We waren wel wat teleurgesteld in de andere jeugdverenigingen omdat ze echt wel weinig 

hebben gepost. 

Hannes Declercq: Als iedereen akkoord is zullen we dit volgende zomer opnieuw doen.  

 

 

9. Kalender vergaderingen jeugdraad 

 

 18 oktober om 19u30 bij KSA Waregem 

 22 november om 19u30 bij KAJ De Snaere  

 20 december om 19u30 bij Chiro Desselgem, met kerstcadeautjes! 

 

 

10. Varia 

 

Hannes Declercq: We hebben een nieuw logo. Je kan dit gaan bekijken om onze sociale media. Binnenkort 

gaan we ook een nieuwe website hebben waar we alle informatie over de jeugdraad gaan bundelen.  

 

Margot Beirlaen: Het nieuwe speelpleintje bij onze gebouwen (Akabe Funk) is al beschadigd, de spiegel is ka-

pot geslagen aan beide kanten. We hebben deze nu afgeplakt, maar we vroegen ons af wanneer dit gaat hersteld 

worden?  

Flor Coussement: Ik ben dit twee weken geleden te weten gekomen, toen ik op reis was. Ik ben sinds vandaag 

terug en heb het genoteerd in mijn agenda om dit te laten herstellen. 

 

Emma Vandamme: Het afstandsbedieningsbakje van de slagboom aan de KSA werkt niet meer. Ze zijn langs-

gekomen op de slagboom open te zetten voor onze startdag, maar nu staat de hij constant open. De mensen van 

de academie parkeren daar nu de hele tijd. 

Flor Coussement: Ik zal het doorgeven en zal een mailtje sturen naar jullie hoofdverantwoordelijke om eens 

ter plaatse te komen. 
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Emma Vandamme: Een tijdje geleden is dienst gebouwen komen kijken voor de poort aan onze ingang, 

sindsdien hebben wij daar niet meer van gehoord, hebben jullie al eens kunnen kijken hiervoor? 

Flor Coussement: Ik vraag dit na bij dienst gebouwen. 

Emma Vandamme: 20 november organiseert de KSA een deejay contest voor de Beursfuif die doorgaat op 26 

februari in het jeugdcentrum. 

 

Koba Hermans: Wij vroegen ons af of het mogelijk is om de fiscale attesten al te krijgen omdat wij heel veel 

de vraag krijgen van ouders. 

Flor Coussement: Even ter info voor jeugdverenigingen die dit nog niet zouden weten; Ouders van jullie le-

den kunnen fiscale aftrek krijgen, zogezegd minder belastingen moeten betalen, omdat ze hun kinderen bijvoor-

beeld op Chirokamp hebben gestuurd. Meestal sturen wij deze op de periode maart-april. Als we dit vroeger 

doen, dus rond september-oktober, dan zien we vaak dat ouders, op het moment dat ze hun belastingen moeten 

indienen, toch nog een mailtje sturen dat ze het fiscaal attest niet meer terugvinden. Maar het kan natuurlijk 

direct in september, direct na de kampen, wat denken jullie erover? Anders kunnen we het wel eens een jaar zo 

proberen.  

Koba Hermans: Worden de attesten ook niet via mail verstuurd nu?  

Ward Verhaeghe: Het is wel interessanter als ouder dat je dit digitaal kunt krijgen. 

Flor Coussement: Wij hebben ze digitaal en we kunnen ze inscannen, maar dit zijn geen invulfiches.  

Koba Hermans: Dit zou wel interessant zijn.  

Flor Coussement: Ik ga vragen om een invulbare PDF hiervan te maken. 

Koba Hermans: Misschien dat dit al beschikbaar kan zijn direct na de kampen, dat we dit dan al kunnen 

meegeven? 

Flor Coussement: Ja, we zullen dit dan zo doen. 

 

Stef Tijtgat: Wij van KAJ De Snaere van Beveren-Leie zijn geen gewone KAJ, we hebben eerder een jeugdhuis-

werking. Door ons nieuwe werkjaar willen we er volledig voor gaan, wat geld verdienen zodat we stevig in onze 

schoenen staan. We willen wat grotere activiteiten organiseren en de jeugd op een goede manier te verwelko-

men. Daarom organiseren wij KAJak op 20 november, een fuif in ‘t Klokhuis in Beveren-Leie. Er zijn een beperkt 

aantal kaarten, we willen iedereen verwelkomen, zowel wel- als niet-gevaccineerde mensen. Daarom gaan we 

maar tot 500 man, een kleine fuif. We hebben een mooie line-up aan deejays, dit wordt nog aangekondigd. We 

hebben 4 jaar het jeugdhuis over gekregen en dan twee jaar stil gelegen door de corona, dus een ledenlijst heb-

ben wij niet. Onze Facebook om mensen uit te nodigen bestaat uit 50 man, maar daarom zitten we nog niet aan 

500 man. Wij hebben dus niet de middelen om veel mensen uit te nodigen en moeten ons contactbestand nog 

opbouwen. Daarom onze vraag of de verenigingen ons evenement willen delen, het zou super leuk zou moesten 

jullie dit allemaal willen doen voor ons. Voor kaarten kan je sturen naar één van onze 9 bestuursleden. Hopelijk 

tot dan!  

 

Laetitia Dendauw: Wij organiseren met HSC Thraso op 30 oktober onze jaarlijkse streekbieravond. Iedereen 

die houdt van een fris biertje is zeker welkom in het Sportcafé in Desselgem.  

 

Flor Coussement: Ik wil graag nog even reclame maken voor Waregem Goes Bananas. Dit is een stadsspel dat 

doorgaat op zaterdag 16 en zondag 17 oktober. Je kan dit met jouw 15+ leden spelen tussen 14u en 18u. Voor de 

oudere afdelingen, je hoeft dus die dag geen spel voor te bereiden, je kan hieraan deelnemen. Het spel duurt 

twee uur en je hebt een gsm nodig met opgeladen batterij. Het blijkt zeer tof te zijn, pak straks zeker nog een 

flyertje mee.  

Op vrijdag 22 oktober gaat het ontbijt voor de Dag van de jeugdbeweging weer door op de Zuiderpromenade. 

Welkom vanaf 7u15 voor een ontbijt, graag in uniform. Wil iedereen nog eens de algemene boodschap uitdragen 

dat alcohol niet welkom is op Dag van de jeugdbeweging? ‘s Avond mag je gerust iets drinken op de Nacht van de 

jeugd maar ‘s morgens gaan we je wegsturen of de drank afnemen, de politie zal dat ook doen. 
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12 oktober is er terug persconferentie. Als je nog eens een evenement organiseert en je wil dat de pers dit op-

pikt, kan je altijd de tweede dinsdag van de maand deelnemen aan de persconferentie. Hiervoor stuur je een 

mailtje naar de Communicatiedienst.  

Gelieve de kampverslagen in te dienen tegen eind september. Ook facturen van de ijsjes die je op kamp hebt 

aangekocht mag je binnen brengen en dan krijg je 50 cent per lid terugbetaald.  

De Koningin Mathildestichting doet een projectoproep en voorziet subsidies voor een samenwerkingsverband tus-

sen verenigingen waar je werkt rond een aantal verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld veerkracht. We gaan 

deze oproep in de volgende nieuwsbrief zetten. Je kan tussen de 3000 en 9000 euro verkrijgen. ‘ 

Operatie proper’ van de Mooimakers is een opruimactie waar je ook geld kunt voor krijgen voor jouw vereniging. 

Dit komt ook in de volgende nieuwsbrief en we zullen dit nog eens delen of Facebook. Je kan tot 900 euro subsi-

dies krijgen met je groep. 

 

Margot Van Maele: Wij zijn nog op zoek naar monitoren voor de Grabbelpas. Je mag dit dus zeker doorgeven 

aan jullie leden die 16+ zijn. Ze kunnen een mailtje sturen naar grabbelpas@waregem.be  

 

Lara Decaluwe: Onze werkgroep voor de fuiven vroeg zich af of er gebruik moeten worden gemaakt van her-

bruikbare bekers of als dit plastic bekers mogen zijn die voor 90% gerecycleerd worden?  

Flor Coussement: Beide zijn mogelijk. Je kan gebruik maken van herbruikbare bekers via IMOG of Werkplus. 

Je mag met plastic bekers werken, maar dan willen we de garantie dat er 90% kan gerecycleerd worden. 

Hannes Declercq: Je moet kunnen aantonen dat je moeite hebt gedaan om de plastic bekers te recycleren. 

Dus dit betekent alles in aparte vuilnisbakken. 

Dante Verbauwhede: Heb je meer info over Werkplus? Hoeveel kun je er huren en wat is de kostprijs?  

Flor Coussement: We zullen dit ook in de volgende nieuwsbrief opnemen. 

 

Clemens Van Cauwenberghe: 30 oktober organiseert Chiro Gaverke opnieuw Laundry Night, tickets zijn ver-

krijgbaar vanaf dit weekend. Er ging al een gerucht de ronde dat de fuif al uitverkocht was maar dit klopt dus 

niet.  

 

 

 

Volgende Jeugdraad: 18 oktober om 19u30 bij KSA Waregem 


