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Maandag 26 juni mei — Chiro Waregem Centrum 

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Elke Verhaeghe (Cultuurdienst), Jonathan Depoot (UiTPAS Zuid-West-Vlaanderen), Bram Lippens 

(Gewest Oe Est), Rune Reynaert (Jeugdhuis Den Uitvlucht), Daan Vervacke (Jeugdhuis Den Uitvlucht), Robin Van-

denberghe (Jeugdhuis Den Uitvlucht), Jordy Van Uytfange (Jeugdhuis Den Uitvlucht), Sara Beyens (JNM Leievallei),  

Eli Merlier (Chiro Nieuwenhove), Kamiel Vantomme (Chiro Nieuwenhove), Camille Meersman (Scouts Waregem), 

Carolina De Frenne (Scouts Waregem), Dante Verbauwhede (dagelijks bestuur), Hannes Declercq (voorzitter 

jeugdraad), Bram Lippens (Gewest Oe Est), Phoebe Allaert (Speelpleinwerking De Speeldooze), Flor Coussement 

(Jeugddienst), Simon Desmet (dagelijks bestuur), Clemens Van Cauwenberghe (Chiro Gaverke), Robin Vrielynck 

(Speelpleinwerking Het Pad), Henri Vanhoutte (Speelpleinwerking Het Pad), Lisa Dejagere (Speelplein Het Pad), 

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

De Brandt (dagelijks bestuur), Jonas Claerhout (Jeugddienst), Meru Vermeersch (dagelijks bestuur), Cindy Bésard 

(KLJ Waregem/Dagelijks bestuur) 

 

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

Gespreksleiding: Hannes Declercq (voorzitter) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

 

Goedkeuring vorig verslag 
Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd.  

 

Presentatie UiTPAS  
We krijgen een presentatie te zien van Jonathan Depoot, medewerker voor UiTPAS Zuid-West-Vlaanderen. De vol-

ledige PowerPoint kan je ook bekijken via www.waregem.be/jeugdraad onder ‘documenten en verslagen’.  Bekijk 

hier een korte video waar Chiro Zwevegem vertelt over hun ervaring met de UiTPAS. 

 

⚫ UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten. Als UiTPAS-houder spaar je bij elke deel-

name aan een vrijetijdsactiviteit punten, die je dan weer kan inruilen tegen leuke voordelen.  Daarbij biedt 

de UiTPAS ook een kansentarief voor mensen met een laag inkomen.  Aan kansentarief krijgt men 80% kor-

ting bij deelname aan UiTPAS-activiteiten.   

⚫ Het UiTPAS spaar– en voordeelsysteem is momenteel nog niet in gebruik in Waregem bij de jeugdverenigin-

gen. Jeugdverenigingen kunnen UiTPAS-organisator worden, momenteel zijn er al 3200 organisatoren in 

Vlaanderen. 

⚫ Anno 2022 zijn er ongeveer 53.000 UiTPAS-houders, waarvan 16.500 met recht op kansentarief. 

⚫ Hoe punten sparen: deelname aan één activiteit = 1 punt, behalve bij inschrijven voor een werkjaar: 25 

punten 

⚫ Punten omruilen kan in heel Vlaanderen, de omruilvoordelen vind je via www.uitpas.be  

⚫ UiTPAS met kansentarief: 20% deelnameprijs voor de deelnemer zelf, 40% voor de gemeente, 40% voor de 

organisatie. (onkostennota per kwartaal). 

⚫ Wat wordt verwacht van een UiTPAS organisator?  

 1. Activiteiten in UiTdatabank invoeren; verschijnen op UiT in Vlaanderen  

 2. Kansentarieven toekennen op iedere activiteit  

 3. Mogelijkheid voorzien tot punten sparen  

⚫ Registreren op de UiTdatabank is nuttig omdat de activiteiten dan opgepikt worden door de stad om mee te 

promoten.  

 

http://www.waregem.be/jeugdraad
https://www.youtube.com/watch?v=iSRiUrUXnVw
https://www.youtube.com/watch?v=iSRiUrUXnVw
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⚫ Zwembaden en speelpleinwerkingen zijn de populairste aanbieders van de UiTPAS in de regio Zuid-West-

Vlaanderen.  

 

Kiezen voor UiTPAS, dat is: 

 Mensen in armoede over financiële en psychologische drempel trekken  

 Deelnemers belonen via punten sparen en omruilvoordelen  

 Bereiken van een breder publiek  

 Onderstrepen van de visie op meer en betere vrije tijd voor iedereen!  

 

Jonathan: Een veel gestelde vraag die ik krijg is: “Gaan wij daar als organisatie geen financiële kater aan over-

houden?” Neen, zeker niet.  

Flor (jeuggdienst): De stad voorziet ook een subsidie voor verenigingen die erin meestappen om UiTPAS-

organisator te worden. Wie geïnteresseerd is, we kunnen er in september mee opstarten. Tegen eind 2022 dan 

effectief starten.  

 

Subsidies 
Toelichting bij het Excel overzicht van de toelagen jeugd:  

⚫ Het is normaal gezien de laatste keer dat de subsidies volgens dit systeem worden berekend, volgend werk-

jaar zullen de subsidies berekend worden volgens het nieuwe subsidiereglement.  

⚫ Wie de aanvraagbundel voor de toelagen indient, kan deze best eerst eens overlopen met de financieel ver-

antwoordelijke, want sommigen vullen dit goed in, anderen dan weer niet. We hebben ook nog niet van ie-

dereen de aanvragen gehad, dus de cijfers die geprojecteerd worden kloppen niet helemaal. Volgende week 

zou het Excel overzicht moeten kloppen, dit wordt dan doorgestuurd. Indien geen opmerkingen meer wordt 

dit zo uitbetaald.  

⚫ Het totaal van 183.500 euro wordt verdeeld onder de jeugdverenigingen.  

⚫ Kadervormingstoelage: De stad betaald de helft van het cursusgeld terug. Soms is het ook zo dat de vereni-

ging de ander helft terug betaald. Misschien gaan we dit nog verhogen met de stad, omdat we dit belangrijk 

vinden als stad dat jeugdverenigingen en jongeren vormingen volgen.  

⚫ Die 431 euro is de basistoelage, dat bedrag blijft hetzelfde. 

⚫ Ponyvalent komt in aanmerking voor een starttoelage van 620 euro, volgend jaar komen zij dan in aanmer-

king voor de basistoelage.  

⚫ Toelage jeugdbewegingen: Er is een vast bedrag voorzien voor de jeugdbewegingen. Er is een coëfficiënt 

die meespeelt op basis van aantal leiding en aantal leden. Hoe meer leiding en leden, hoe meer subsidies. 

Leden met een handicap tellen voor vijf. Van de kosten aan huur en energie wordt de helft terugbetaald.  

⚫ Bivaktoelage: Opnieuw speelt het aantal begeleiders en aantal leden mee in de berekening. De vervoerstoe-

lage wordt ook berekend op het aantal leden en leiding + het aantal kilometers heen en terug.  

⚫ Toelage huur en energie, we gaan kijken hoe we dat op een eerlijke manier kunnen verdeeld krijgen. Want 

sommige betalen huur en andere niet. De KSA bijvoorbeeld betaald bijna 2000 euro, dat is niet eerlijk tegen 

opzichte van andere verenigingen.  

⚫ Toelage speelpleinwerkingen: Er zijn een aantal coëfficiënten die meespelen in de berekening. B+ is de be-

geleiding, S+ is het aantal speelvoorzieningen die je hebt op het speelplein. Hoe meer je daar van hebt, hoe 

hoger de score en dus hoe hoger de toelage. Als je hier in investeert zal je volgende jaar een hogere toela-

ge krijgen. De laatste S is het aantal punten die je krijgt op basis van het speelsysteem. Bepaalde speelplei-

nen werken met een heel open geheel: Je kan vrij spelen maar er zijn ook activiteiten waar je aan kan 

deelnemen, maar dit is niet verplicht. Elk systeem heeft een bepaalde waarde. K is het aantal kinderen.  
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⚫ Toelage jeugdhuizen: Er worden basispunten toegekend als je aan de basisvoorwaarden voldoet. Daarnaast 

zijn er extra punten te verdienen.  Elk jeugdhuis krijgt een vast bedrag van 1250 euro en al de rest die ze 

extra krijgen wordt berekend op basis van de extra te verdienen punten. 

⚫ Het totaaloverzicht van de subsidies zal ook doorgemaild worden naar iedereen.  

 
Gratis (fuif)bandjes  

Hannes: Verenigingen die nog willen intekenen, vandaag is de laatste dag, daarna sluiten we de inschrijvingen. De 

bandjes kunnen voor verschillende activiteiten gebruikt worden, hoeft niet per se voor een fuif te zijn. Het logo 

van jullie jeugdverenging komt op de bandjes te staan.  

 
Financieel  
Jochem: Om de bandjes te bekostigen zal het zeker lukken. Verder geen financieel nieuws. 

 

Uitleendienstmateriaal in de kijker 
Jonas: Graag zet ik nog eens de buitengeluidsinstallatie in de kijker. Deze wordt af en toe wel eens ontleend 

maar nu ook niet zo frequent. Dit systeem werkt met vier hoornluidsprekers, dit type luidspreker zie je vaak op 

kermissen of wielwedstrijden ergens hoog vastgemaakt op palen langs de straat. Deze hebben een ver bereik maar 

zijn ook zeer directioneel. De buitengeluidsinstallatie kan handig zijn voor evenementen zoals een eetfestijn, een 

kubb– of voetbaltornooi maar ook als je bijvoorbeeld eens een groot spel willen spelen rondom jullie lokalen. Als 

je langs elke kant één luidspreker zet kan iedereen dit perfect horen.  Het gemakkelijke aan dit systeem is dat je 

maar 1 stopcontact nodig hebt, de speakers worden in serie doorgelinkt met lange kabels van 30 meter.  

 

Jeugdhuis Den Uitvlucht te koop 
Jeugdhuis Den Uitvlucht: Het gebouw van het jeugdhuis staat te koop. We zijn niet zeker dat brouwer het ge-

bouw gaat overkopen, de vraagprijs is 295.000 euro. We kregen een optie van de stad om in de oude lokalen van 

Akabe Funk in te trekken, maar dit is voor ons niet ideaal, er zouden ook veel verbouwingen nodig zijn. Blue bar 

zou wel een goede locatie zijn. Zijn er nog ideeën? Laat het gerust weten aan Jeugdhuis Den Uitvlucht.  

Flor: De lijst van leegstand werd aangevraagd bij WAGSO. Blue bar staat niet leeg, dit wordt gebruikt als garage. 

De beste locaties zijn inderdaad wel leegstand van horeca zaken. Ligging in het centrum blijft belangrijk, dat we-

ten we. We houden het in de gaten waar er mogelijkheden zouden zijn. 

 

Werving bestuursleden jeugdraad 
Hannes: We zijn nog steeds op zoek naar mensen die willen aansluiten bij het dagelijks bestuur van de jeugdraad. 

Het bestuur wordt in september gehalveerd, wel komt er alvast één nieuwe persoon erbij: Lukas Desloovere van 

Chiro Gaverke. Ben je zelf geïnteresseerd of ken je nog mensen waarvan je denkt dat zij interesse kunnen heb-

ben, geef ons een seintje! Twijfel je nog maar ben je wel geïnteresseerd? Kom eens langs op een vergadering van 

het dagelijks bestuur. Er wordt altijd lekker eten voorzien door de stuurgroepleden!  

 

Instagram take-over 

Dante: We doen opnieuw een Instagram take-over op kamp, meer info hierover in de nieuwsbrief. Je moet hierbij 

op de link klikken, pas het onderwerp aan, want er staat een foutje in. Je mag dus op kamp ‘stories’ posten, bij 

elke nieuwe gebruiker wordt het wachtwoord gewijzigd.  

 

Varia 
Flor:  Velen van jullie hoorden wellicht al van needle spiking’; mensen worden geprikt met een naald en worden 

daarna onwel. Het gebeurt vaak op plaatsen waar veel mensen samen zijn, zoals onlangs op een jongerenfestival. 

Het blijft iets om waakzaam voor te zijn op jullie fuiven. 
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De datums voor de kampbezoeken worden nog bekend gemaakt, de kampplaatsen waar we niet geraken krijgen 

een kaartje. Vergeet niet jullie ijsjesfactuur niet in te dienen.  

 

Jeugdhuis Den Uitvlucht: We organiseren een deejaycontest, de winnaar mag draaien in de holstraat op Ware-

gem Koerse. Je kan live stemmen op je favoriete deejay.  

 

Speelpleinwerking Het Pad: Wij zijn nog altijd dringend op zoek naar animatoren.  Mensen die dit jaar nog 16 

worden, verwijs hen door binnen jullie vereniging. Ideale opstap als je nog geen vakantiejob mag doen. Blijkbaar 

mogen 15-jarigen ook al moni worden?  

Flor: Normaal gezien is het mogelijk in het jaar de je 16 wordt. We informeren bij de VDS of monitor worden mo-

gelijk is vanaf 15 jaar.  

 

Bram: Voor het Gewest Oe Est verwelkomen wij graag Chiroleiding die zich bij ons willen aansluiten.  

 

Eli: Wij hebben een vraag aan de milieudienst of er tijdelijk een container bij Chiro Nieuwenhove mag door de 

werken.  

Flor: We laten uitzoeken door de milieudienst waar de vuilniszakken mogen staan zolang er werken aan de gang 

zijn.  

 

Phoebe: Mogen wij een andere ingang gebruiken voor onze speelpleinwerking, namelijk het wegje langs nieuw 

gebouw bij de kleuters?  

Flor: Dat zal waarschijnlijk geen probleem zijn. Er een melding van een lek in het dak van jullie gebouw, waar 

komt het water precies binnen? Graag een foto nemen en doorsturen zodat dienst gebouwen de aannemer kan 

sturen om dit te herstellen.  

 

 

Evenementen 

Bekijk hier de volledige jeugdkalender. 

 

 

Volgende Jeugdraad:  

26 september in de raadzaal van het stadhuis om 19u30 met receptie  

 

 

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

