
 

 

Jeugdraad  
mededelingen 

Maandelijks berichtenblad van de Waregemse Jeugdraad (verschijnt niet in juli en augustus)  

Stedelijke Jeugddienst: Gemeenteplein 2, 8790 Waregem  T 056 62 13 85  jeugd@waregem.be 

VU: Hannes Declercq  



23 mei 2022  2 

 

Maandag 23 mei — Chiro Vita & Freedom Nieuwenhove 

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Cathie Vandecasteele (Kids & Us Waregem), Eli Merlier (Chiro Nieuwenhove), Janneke De-

groote (Scouts Waregem), Lara Bekaert (Chiro Sint-Eloois-Vijve), Dante Verbauwhede (dagelijks bestuur), Hannes 

Declercq (voorzitter jeugdraad/Gewest Oe Est), Esther Allaert (Speelpleinwerking De Speeldooze), Phoebe Allaert 

(Speelpleinwerking De Speeldooze), Flor Coussement (Jeugddienst), Simon Desmet (dagelijks bestuur), Anouk Van-

denberghe (Chiro Gaverke), Clemens Van Cauwenberghe (Chiro Gaverke), Lucas Desloovere (Chiro Gaverke), Rune 

Reynaert (Jeugdhuis Den Uitvlucht), Daan Vervacke (Jeugdhuis Den Uitvlucht), Robin Vandenberghe (Jeugdhuis 

Den Uitvlucht), Jordy Van Uytfange (Jeugdhuis Den Uitvlucht), Manuel Devriendt (Scouts Waregem), Margot 

Beirlaen (Akabe Funk), Sophie Vande Walle (Akabe Funk), Marie De Graeve (KLJ Waregem/Wimbo), Axel Heyerick 

(JNM Leievallei), Jonas Claerhout (Jeugddienst), Meru Vermeersch (dagelijks bestuur), Jo Neirynck (Schepen van 

jeugd)  

 

Verontschuldigd: Jong VLD, Camille Vercaemst (Chiro Nieuwenhove), Kamiel Tomme (Chiro Nieuwenhove), 

Jochem De Brandt (dagelijks bestuur)  

Gespreksleiding: Hannes Declercq (voorzitter) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

 

Goedkeuring vorig verslag 
Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd.  

 

Jeugddienstmateriaal in de kijker 
Jonas (Jeugddienst): Een aantal jaar geleden hebben we op vraag van de jeugdraad twee gietijze-

ren potten inclusief driepoot aangekocht om te gebruiken op kamp. In de praktijk zien we echter dat 

deze zelden ontleend worden. Ze zijn nog beschikbaar om te gebruiken op kamp, dus bij deze, ontleen 

ze gerust bij de uitleendienst. 

Stef (KAJ De Snaere): De jeugddienst heeft ook een gigantisch groot scherm!  

Jonas: Klopt, het scherm dat Stef ontleend heeft is 305 x 229 cm waar je het doek op een frame 

moet klikken. Daarnaast hebben we ook kleinere schermen die gewoon uitrollen in iets kleiner formaat. 

180x 180 cm en 244x 244 cm. 

 

Schepenkwartiertje 
Jo Neirynck (Schepen van Jeugd): 

 De aankoop voor nieuwe draagbare audiosystemen voor de uitleendienst werd goedgekeurd op het 

schepencollege. 

 De werken aan de parking van Chiro/Speelplein Sint-Eloois-Vijve/school/OC starten eind juni. We 

vragen een beetje creativiteit en verdraagzaamheid voor de werken die op z’n minst tot het einde 

van het jaar zullen duren, maar het resultaat achteraf zal perfect zijn. We proberen zo weinig moge-

lijk hinder te veroorzaken, we hebben daar ook een consulent voor. Voor de Chiro en het speelplein 

betekent dit dat we proberen maximaal via de school binnen te gaan. We gaan nog dat afstemmen 

met de directeur.  

 We kregen nog geen antwoord of er zal verder gewerkt worden aan de wand van Speelplein de 

Speeldooze. Onze technische dienst is daar wel bezig om het materiaal van de school weg te doen 

We hebben dit gevraagd omdat dit in de weg staat.  
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 Ontsmettingsmateriaal voor de kampen is er nog, iedereen kan er komen halen of meenemen met 

het materiaal van de uitleendienst. We voorzien een pakketje per keer, maar als het op is kan je nog 

komen bijhalen want er is er nog meer dan voldoende. 

 de Speeltoestellen voor het nieuwe Pand werden goedgekeurd: de oude speeltoestellen zijn daar weg 

en er komen nieuwe toestellen van Boer Play in de plaats. (Thema water, Leie, boten,…)  

 Er is een praatplan in de maak van Leiedal voor het Jeugdcentrum. We gaan dit eens voorleggen aan 

alle gebruikers van het jeugdcentrum.  

- Het voorstel was al gekomen om de site autoluwer te maken. Daarom zou er een zandvlakte aan-

gelegd worden vanaf de fietssuggestiestrook aan het skatepark. De zandvlakte kan door iedereen 

gebruikt worden, er zal geen permanente opstelling zijn voor beachvolley. Voor trainingen en tor-

nooien zullen ze er natuurlijk wel gebruik van maken.  

- De minipitch gaat weg, de nieuwe is in aanleg naast de Expo. Dit stuk dat dan vrij komt wordt 

groenzone.  

- Het gebouw van Chiro Waregem Centrum wordt uitgebreid en er komt een bovenverdieping. Er zal 

voor de Chiro nog mogelijkheid zijn om met een vrachtwagen voor het kamp op te rijden tot aan de 

lokalen.  

- De uitvoering van de plannen van Leiedal aan de Gaverbeek zal eerder voor 2023-2024 zijn als we 

afgaan op de huidige timing. 

 We doen mee aan “Maai mei niet”. Enkel begraafplaatsen of bepaalde stroken voor de verkeerveilig-

heid worden gemaaid. Voor de rest wordt er gedurende de hele maand mei niets gemaaid.  

 Proficiat aan Jochem van ons dagelijks bestuur van de Jeugdraad, hij is papa geworden van een 

zoontje, Médard. Ook Lukas Amez, oud-bestuurslid van de Jeugdraad werd onlangs papa, ook een 

zoontje genaamd Ties. Proficiat!  

 

Kids & Us 

Kids & Us wil zich komen voorstellen op de jeugdraad om fiscale erkenning te kunnen krijgen. Dit bete-

kent dat de organisatie fiscale attesten kan uitschrijven die de ouders kunnen indien bij de belastingen. 

Cathie Vandecasteele (Kids & Us): 

 Kids & Us, gelegen op de Zuiderpromenade (naast Mellon), is een taalcentrum waar Engelse lessen 

worden gegeven voor kinderen vanaf 1 jaar. Kinderen onder 7 jaar zijn sponsjes om een taal te 

leren, daarom doen we dit al vanaf 1 jaar. Zo kan een kind perfect tweetalig worden.  

 Naschoolse activiteit op woensdag of zaterdag. 

 Werken met knuffels die zogezegd de leeftijd hebben van het kind. Bvb. pop Linda is twee jaar en 

beleeft wat een tweejarige beleeft: leert dat ze op het potje moet gaan, dat ze geen fopspeen 

meer nodig heeft,…  Wij creëren dezelfde situaties in het Engels. Omdat kindjes zich herkennen in 

personages van de poppen staan zij open om de taal te leren. 

 Zeer korte activiteiten, 5 minuten, want de kinderen hebben nog een korte aandachtspanne. 

 We spreken geen woord Nederlands tegen de kindjes, altijd in het Engels interactie, omdat alles 

verloopt in een context dat de kinderen wel begrijpen.  

 Leerlingen nu zijn tussen de 1 en 14 jaar en komen één keer per week naar onze taalschool voor 

heel speelse lesjes, liedjes en spelletjes. 

 Geen schoolse aanpak. Eigenlijk al spelend, gaan de kinderen onbewust de taal gaan opnemen.  

 Op één uur per week kan je geen taal leren, daarom hebben we ook app met audio en liedjes die 

de kinderen leuk vinden om te beluisteren. Daarnaast krijgen de kindjes ook stickerboeken, les-

materiaal om thuis mee verder te oefenen.  

 Onze leerkrachten gebruiken heel veel lichaamstaal want je mag geen Nederlands spreken. 
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 Naast onze wekelijkse lessen organiseren we ook een Fun day in de vakantie, theater, kookwork-

shops, kampjes, ook in combinatie met sport i.s.m. Little Ball Village, Halloween story time voor 

kindjes van 3-10 jaar.  

 We staan op binnenkort op de Vrijetijdsmarkt en Waregem kinderstad waar de kinderen eens kun-

nen proeven van onze methoden.  

 De reden waarom het voor Kids & Us interessant zou zijn om fiscale erkenning te krijgen is niet 

voor onszelf maar voor de ouders. Door die fiscale attesten gaan zij een korting krijgen. 

 

Advies jeugdraad: Fiscale erkenning Kids & Us goedgekeurd.  

 

Vorming omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Hannes (voorzitter): Er waren 13 mensen ingeschreven, er zijn er slechts 2 afgekomen. Twee men-

sen van de KSA, waarvoor dank. Jammer van de andere 11 die niet zijn gekomen, want weet dat wij 

hier veel geld voor betalen. Hierdoor is het uiteindelijk 60 euro per persoon geweest. Dit is jammer, 

dat geld kon anders besteed worden. Los van het geld is het zonde van de moeite die er werd ingesto-

ken. Daarom vragen we vanaf nu gsm-nummers van diegenen die inschrijven om een herinnering te stu-

ren. We gaan de vormingen niet betalend maken, hoewel er over gesproken werd bij het bestuur. Van-

daag brengen we de vorming naar jullie. Het is een zeer interessante vorming voor alle jeugdverenigin-

gen. Het educatief spel (N)iets mis mee?! is ontworpen door Pimento (Kenniscentrum Chirojeugd Vlaan-

deren) en Sensoa. Het spel leert je bewust om te gaan met seksuele situaties en seksueel grensover-

schrijdend gedrag in een jeugdwerkcontext.  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. Je kan dit spel ook ontlenen bij de 

jeugddienst.  

We delen ons op in twee groepen en bespreken enkele cases. 

 

Jongere van het jaar 

Stef: Ik zou graag Voemie van KAJ De Snaere nomineren. Voemie is de neef van Vommie, die des-

tijds met KAJ De Snaere een oudejaarsfeest wou organiseren, maar op de affiches 30 december had la-

ten drukken ipv 31 december. Zo is Vommie night onstaan, een pré-oudejaarsactiviteit bij KAJ De Snae-

re. In Beveren-Leie is dit heel gekend, een echte traditie. Voemie volgt zijn nonkel op en wil Vommie 

night nieuw leven inblazen.  

Simon (dagelijks bestuur): Dat is inderdaad een van de betere nominaties, bedankt. Er kan ook nog 

genomineerd worden via de form Facebook in de groep ‘Waregemse jeugdverenigingen’. Moest je ie-

mand kennen uit Waregem, al dan niet lid van een jeugdvereniging, die het verdient om jongere van 

het jaar te zijn, nomineer hen op de form.  

 

Evaluatie Spellewaarde 

Reacties van Den Uitvlucht en stuurgroepleden die aanwezig waren: Het was goed, ‘sjiek’, en zelfs 

prachtig (volgens Simon). Wel veel te warm in de zaal, het was dan ook heel warm weer die dag.  

 

Gratis (fuif)bandjes  

Hannes: Verenigingen die nog willen intekenen dat kan via het formuliertje op onze social media 

tot en met 27 juni, dat is de datum van de volgende jeugdraad.   

 

Werving dagelijks bestuur 

Wij zijn nog op zoek naar kandidaten om ons Dagelijks Bestuur te versterken. Twijfel je nog maar ben 
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je wel geïnteresseerd? Kom eens langs op een vergadering van het dagelijks bestuur. Er wordt altijd lek-

ker eten voorzien door de stuurgroepleden!  

 

Herbruikbare bekers 

 Vorige maand hebben we in twee groepen besproken over het gebruik van herbruikbare bekers. 

De conclusie van de gesprekken is dat werken met jetons een goede oplossing zou kunnen zijn. Je 

krijgt een jeton aan de inkom, dit zit inbegrepen in jouw inkomkaart. Je sluit hiermee uit dat je 

extra geld vraagt of iets extra van op de drankkaart als ze de eerste keer om drank komen bij de 

bar. Je moet geen apart geld meer voorzien voor de bekers.  

 Een probleem met herbruikbare bekers is dat je een was-eiland moet voorzien en daar heb je dan 

weer extra personeel voor nodig.  

 Bekers kan je halen bij Werkplus, daar kost dit 0,07 euro per beker.  

 Remmerie uit Kortrijk vraagt 0,06 euro en ze spoelen ze gratis voor jeugdverenigingen.  

 IMOG doet dit ook, ook brouwers beginnen op de kar te springen voor verhuur van herbruikbare 

bekers. 

 We zullen dit alles eens oplijsten op onze Facebookgroep zodat jullie zelf niet moeten beginnen 

opzoeken.  

 Wij kunnen hier niet ter plaatse het beste systeem bedenken, de komende twee jaar zal dit zich 

gaandeweg uitwijzen door op verschillende manieren te werken en hieruit te beste systeem te 

gaan ontwikkelen.  

 

Zou er interesse zijn dat de jeugdraad jetons aankoopt met jullie eigen logo van de jeugdvereniging op?  

Momenteel geen interesse. Mocht er volgend jaar toch interesse zijn, dan kan de vraag kan opnieuw 

gesteld worden.  

 

Varia:  

Jeugdhuis Den Uitvlucht: We gingen er altijd vanuit dat kraantjeswater gratis zou zijn op evene-

menten. Onlangs waren we op een fuif waar ze ons geen water wilden geven. Is gratis kraantjeswater 

verplicht op fuiven of niet? .  

Hannes: Neen, maar het is sterk aangeraden.  

Flor (Jeugddienst): Ik denk dat horecazaken wel verplicht zijn?  

Jeugdhuis Den Uitvlucht: Neen, iedereen met een drankvergunning is niet verplicht.  

Flor: We vragen het voor de zekerheid nog eens na bij de collega’s die drankvergunningen uitschrij-

ven.  

Stef: Het is geloof ik wel zo dat niet-alcoholische dranken goedkoper moeten aangeboden worden. 

 

Margot (Akabe Funk): Er lag weer heel veel glas van kapotte flesjes aan onze lokalen.  

Jonas: We vragen aan onze stadsdiensten die langsgaan bij het jeugdcentrum dit mee op te nemen 

in hun ronde. De vraag van vorige keer voor een vuilnisbak is doorgegeven aan dienst milieu maar er 

kwam nog geen reactie op.  

Margot: De staat van de glijbaan is nog erger geworden. 

Flor: Dit is doorgegeven om te herstellen.  

Margot: De officiële opening van de lokalen is verzet naar september zijn, Kiwanis heeft het mo-

menteel te druk.  
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 Flor: Ik geef jullie het Wijsboekje mee, dit is een boekje van Jeugdwerk voor Allen, die gemaakt 

werd omdat ze vaststellen dat veel verenigingen het niet altijd even gemakkelijk hebben met andersta-

lige leden, zoals bijvoorbeeld kinderen uit Oekraïne. Er staan allerlei woorden met afbeeldingen in het 

boekje die je in veel situaties kan gebruiken. Bvb: ijzerdraad, tandenstoker, schmink,… dit kan heel 

handig zijn mocht je een drempel ervaren of mocht je aan anderstalige ouders willen uitleggen wat je 

allemaal doet met de jeugdvereniging. Bijvoorbeeld ‘op stap’, daar heb je voorbeelden van de zee, het 

zwembad, de zoo,… Zorg dat deze boekjes zeker tot bij jullie vereniging geraken.  

Voor de zomerkampen, vergeet niet de periode en locaties door te geven. Van enkele verenigingen heb-

ben we dit nog niet ontvangen.  

Daarbij aansluitend, je kan weer ijsjes aankopen met kamp op kosten van de stad. Dat formuliertje 

wordt in juni doorgestuurd, zorg dat je de reçuutjes bijhouden dan krijg je dat terugbetaald van de 

stad. 

Er werd al een mailtje verstuurd voor de Leie Waterdagen. Speelplein De Speeldooze had al interesse 

om de bar te doen. We zoeken nog animatie, tenzij ook het speelplein daar animatoren voor heeft? 

Phoebe (De Speeldooze): We zullen kijken of er moni’s kunnen helpen en dan kunnen we dit er even-

tueel nog bij nemen naast de bemanning van de bar. 

Flor: Mocht het nodig zijn dat er animatie nodig blijkt te zijn zal er nog een mailtje gestuurd wor-

den, de vereniging kan daar 250 euro voor krijgen. 

 

Marie (KLJ Waregem): is er nieuws van de cilinder van het slot van onze deur?  

Flor: Ik heb het mailtje doorgestuurd naar dienst Gebouwen, je had het gemaild naar Stedenbouw. 

Ik volg dit verder op.  

 

Lucas (Chiro Gaverke): Wij hebben vorig weekend meer dan de helft van onze gasflessen moeten 

weg doen van het bestuur van het SO Gaverke. Deze stonden afgesloten in het kotje op de parking, dus 

afgeschermd en niet in de gebouw. Maar het bestuur vond dat niet meer veilig na de recentelijke gas-

ontploffing in Deerlijk. Dus gasflessen die nog zo goed als vol waren hebben wij dus moeten wegdoen.  

Flor: Is het SOG baas daarover? 

Lucas: Neen, maar de laatste tijd is er veel gezaag over. Wij zouden dus graag nog zo’n opbergkast 

voor gasflessen bij hebben. Één is onvoldoende voor het aantal flessen dat wij moeten stockeren, want 

wij verhuren die ook mee met onze gasbekkens. 

Flor: Misschien moet de vraag eens gesteld worden binnen de Chiro of dit iets is wat wel moet? We 

gaan dat eens moeten bekijken, want als we het voor één vereniging doen, gaan we het voor iedereen 

moeten doen en tot nu toe blijkt er voor de meeste vereniging geen nood voor een tweede opbergkast. 

We gaan ook eerst eens advies moeten vragen bij de brandweer, ik weet ook niet hoeveel gasflessen je 

precies samen mag stockeren. Het ligt al gevoelig als we 30 bidons ontsmettingsmateriaal samen stoc-

keren, dit vinden ze ook al teveel. Ik schrijf het op om na te vragen.  

 

Evenementen 

Bekijk hier de volledige jeugdkalender. 

 

 

Volgende Jeugdraad: 27 juni: Chiro Waregem Centrum om 19u30  

met verse hamburgers van de BBQ!!! 

 

 

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

