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Maandag 21 november —  Chiro Leieland 

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Chloë Ghysen (KSA Waregem), León Castro (KSA Waregem), Artuur Coorevits (Chiro Waregem 

Centrum), Britt Van de Velde (Chiro Waregem Centrum), Thomas Devos (Chiro Waregem Centrum), Wout Hostens 

(Jeugdhuis Den Uitvlucht), Daan Vervacke (Jeugdhuis Den Uitvlucht), Marit Holvoet (Chiro Nieuwenhove), Kamiel 

Tomme (Chiro Nieuwenhove), Rune Dierick (Chiro Nieuwenhove), Hanne Lefebvre (Chiro Nieuwenhove), Louis Van-

dorpe (Scouts Waregem), Nicolas Lyssens-Danneboom (Scouts Waregem), Dante Verbauwhede (dagelijks bestuur), 

Hannes Declercq (voorzitter jeugdraad), Flor Coussement (Jeugddienst), Simon Desmet (dagelijks bestuur), Cle-

mens Van Cauwenberghe (Chiro Gaverke), Leontine Desloovere (Chiro Gaverke), Helena Libbrecht (Akabe Funk), 

Tamara Lobbens (Akabe Funk), Fien Lippens (KAJ De Snaere/Chiro Leieland), Stef Tijtgat (KAJ De Snaere/Chiro 

Leieland), Matisse Dewitte (Chiro Desselgem), Warre Christiaens (Chiro Desselgem), Phoebe Allaert (Speelplein De 

Speeldooze), Gilles Meyhui (HSC Thraso), Zora Hermans (Chiro Oetsjiekoetsjie), Jonas Claerhout (Jeugddienst), 

Cindy Bésard (Dagelijks bestuur), Alicia De Waele (Dagelijks bestuur), Stef Tijtgat (KAJ De Snaere/Chiro Leieland), 

Lucas De Sloovere (Dagelijks bestuur) Guillaume Bogaert (Chiro Gaverke), Jo Neirynck (Schepen van jeugd),  

 

Verontschuldigd: Jong VLD   

Gespreksleiding: Hannes Declercq (voorzitter) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

 

Schepenkwartiertje 
Jo Neirynck:  

− Door de energiecrisis heeft het Schepencollege gekozen om geen schaatspiste te organiseren, als alternatief 

komt er een rollerskatepiste. De 4 kraampjes/chalets die er standaard bij stonden gaan we ook weer doen, 

heel wat jeugdverenigingen hebben zich hiervoor ingeschreven: Chiro Waregem Centrum, KAJ, Jong N-VA, KSA, 

Chiro Vita & Freedom met 2 datums, Speelpleinwerking de Speeldooze en Jong VLD. Wie nog geen datum heeft 

maar toch nog wil, vraag het op, je kan er nog bij, aanvragen via Dienst Info 

− We gaan bij Chiro Nieuwenhove eens langskomen op een LK, samen met dienst gebouwen, voor een overleg 

over de lokalen. 

− Het schepencollege heeft beslist, op vraag van Chiro Desselgem, om rookmelders te voorzien voor alle jeugd-

verenigingen waar dit nog niet zou zijn op alle noodzakelijke locaties in de gebouwen. 

− Voor de Buitenspeeldag werd opnieuw beslist om op 4 locaties te organiseren. 

− Red Courts is klaar, dit is het nieuwe kunstgrasveldje aan de Expo. Ga er gerust eens voetballen met jullie 

jeugdvereniging.  

 

Zora: Wij gingen voor Chiro Oetsjiekoetsjie normaal gezien een verdiep krijgen om ons materiaal te stockeren 

omdat onze garages nu weg zijn door de werken, is dat al in gang gezet? 

Flor: Ze zijn dat destijds gaan opmeten, ik ga nog eens vragen bij dienst Gebouwen of dat nu in gang is gezet. Ik 

moet erbij vermelden dat onze dienst Gebouwen een beetje overbevraagd is omdat ze ook werken moeten over-

nemen van een andere dienst die momenteel onderbemand is. 

Zora: Bij de werken is er een buis van de verwarming geraakt waardoor deze niet meer werkt? 

Flor: Klopt, maar ze hebben dat de week zelf nog terug hersteld.  

Zora: Omdat de leiding zegt dat de verwarming nog steeds niet werkt, maar we gaan nog eens checken. 

Jo: De parking begint ondertussen al goed vorm te krijgen.  
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Financieel 
Cindy: Onze Nacht van de Jeugd heeft een mooie opbrengst opgeleverd, voor de eerste keer in lange tijd. Dus 

iedereen bedankt om langs te komen en te helpen. We hebben een winst van 1406 euro, dat is voor ons heel goed, 

want normaal was dit niks of zelfs verlies. Aan de Dag van de Jeugd verdienen we niets, de Dag kost ons 4132,86 

euro. Gelukkig krijgen wij nog 2000 euro subsidies hiervoor van de stad, dus uiteindelijk steken we er zelf nog 

726,23 euro aan toe. De winst van de Nacht van de Jeugd werd dus ook meteen geïnvesteerd in de kosten van de 

Dag van de Jeugd. 

 

Evaluatie Dag en Nacht van de jeugd 
We doen een gezamenlijk evaluatie via Menti.com, de resultaten worden meegenomen door het Dagelijks bestuur 

nog eens intern te evalueren in functie van volgend jaar. De volgende zaken worden bevraagd: 

− Is een optreden noodzakelijk? Ter info: Dit kost de Jeugdraad meer dan 1000 euro, is veel opzetwerk, vandaar 

de vraag. 

− Animatie en activiteiten, duid aan: Welke activiteiten vinden jullie leuk? Denk vooral vanuit de leefwereld 

van de kinderen. Opmerking van Kamiel: De brandweer moet terug komen, dat was echt tof! 

− De datum: Moet de Dag van de jeugd in hetzelfde weekend zijn van de Dag van de jeugdbeweging Dit vraagt 

organisatorisch heel veel van het Dagelijks bestuur van de jeugdraad (op vrijdag: Ontbijt Dag van de jeugdbe-

weging + Nacht van de jeugd + zondag Dag van de Jeugd). Opmerking Simon: de Nacht hangt samen aan de 

Dag van de Jeugdbeweging, maar op zich staat de Dag van de Jeugd daar los van omdat dit niet enkel voor de 

jeugdverenigingen is en kan volgens mij op een ander moment. 

− Het vieruurtje: Mag of moet frisdrank vervangen worden en door wat? Suikerwafels?  

− Financieel: Als je iets wil knutselen en je moet daar extra materiaal voor aankopen, wij betalen dat terug 

met de jeugdraad als je de rekeninguittreksels indient.  

 

Stef: Voor de Nacht, is het een idee om met bandjes of met inkomkaarten te werken? Want het vervelende was nu 

dat er ook externe jongeren waren en dat waren meestal ook de ‘spelmakers’.  

Hannes: Maar ook externe jongeren zijn welkom, daarom noemt het Nacht van de Jeugd en niet Nacht van de 

jeugdbeweging.  

Dante: Misschien is voorverkoop van kaarten geen slecht idee. 

Stef: In Kortrijk doen ze dat ook en dat is direct uitverkocht. Als je dan bijvoorbeeld 600 tickets voorziet en ze 

zijn direct uitverkocht, dan kan je ook veel beter inschatten hoeveel volk je moet voorzien om te helpen.  

Britt: Waarom is de Dag van de jeugd eigenlijk niet meer aan de vijvers zoals vroeger? 

Cindy: Het is ooit eens heel slecht weer geweest waardoor het niet is kunnen doorgaan. Aan het jeugdcentrum 

heb je een binnenruimte, dat is de reden.  

 

 

Leefweken-charter 
Het Charter word doorgenomen, dit is nog een werkdocument en dus nog niet definitief. Je kan het volledige 

charter raadplegen via www.waregem.be/jeugdraad onder ‘Documenten en verslagen’.  

 

Flor: Wij hebben onlangs samengezeten met de middelbare scholen voor de 100 dagen en toen kwam ook de vraag 

om graag iets op papier te hebben rond leefweken. Scholen zijn niet tegen leefweken, ze vinden het op zich een 

leuk initiatief, maar ze hebben het er moeilijk mee omdat er geen duidelijke grens is tussen “Wanneer ben je op 

leefweek en wanneer ben je op school?” Daarom heb ik de bezorgheden van de scholen bevraagd en daarop een 

versie gemaakt van een voorlopige overeenkomst. Het is dan de bedoeling dat deze overeenkomst ondertekend 

worden door verenigingen die leefweken willen organiseren.  

http://www.waregem.be/jeugdraad
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− Beperk het aantal leefweken en de leeftijdscategorie, je kan dat niet zomaar met elke groep doen, best enkel 

met de oudste groepen. Je bent weg van thuis, er wordt verwacht dat je jouw schoolwerk doet, dat je nog 

steeds jouw wekelijkse hobby’s blijft doen, samen kookt, … het is een soort les in volwassen worden.  

− Plan geen leefweken in de blok of op een ander slecht moment. Het staat vermeld in het charter, je weet maar 

nooit…  

− Scholen willen liever geen opdrachten op school, opvoeders en leerkrachten willen hier niet mee belast wor-

den. 

− We hebben het ook gezien op de dag van de jeugdbeweging... scholen zijn écht bezorgd over alcoholgebruik 

door jeugdbewegingen, speciale gelegenheden worden aangegrepen om meer te drinken dan normaal.  

− Qua kledij zitten de scholen niet op dezelfde lijn, uiteindelijk beslist de school zelf. Sommige scholen gaan het 

uniform toelaten en anderen dan weer niet.  

 

Stef: Het volledige uniform met short en rok, daar kan ik inkomen dat je dit op school niet mag dragen, maar dat 

je bijvoorbeeld uw leidings- of Aspi-pull niet mag dragen, vind ik een jammerlijk gegeven. Als je deze pull op een 

ander moment draagt op school, zou je ook naar huis gestuurd worden?  

Flor: Ik ga die vraag stellen aan de scholen, dit kan een opmerking zijn om op te nemen in het advies van de 

Jeugdraad.  

Zora: Het zou triest zijn dat de helft van de groep wel zou mogen in uniform en andere niet. 

Hannes: Je mocht niet verkleed zijn op school tijdens de leefweek, maar het uniform moet toch kunnen? 

Dante: Flor, denk jij zelf dat de scholen een toegeving zouden willen doen voor die pull? 

Flor: Ik denk dat een pull misschien wel zou mogen, maar dat we samen met de voorzitter van de jeugdraad eens 

langsgaan bij de directie, want daar zit wel de eindverantwoordelijk. Ik spreek gewoon met de leerlingbegeleiders 

die de stem van de directie vertegenwoordigen.  

Cindy: Leeftijd staat nu niet gespecifieerd. Bij KLJ is dit 16+ en iedereen is samen, dan heb je leerlingen van het 

vierde, vijfde en zesde middelbaar die tegelijktijdig leefweek hebben, is dat dan geen probleem? 

Flor: Volgens het charter is dat geen probleem want dat is één groep.  

Ik ga eerst nog eens aftoetsen met de directie alvorens we een advies schrijven met de jeugdraad. En dus voor 

liefst het volledige uniform en anders enkel de pull.  

 

 

Fuifbandjes 
Hannes: De fuifbandjes zijn er! Kom ze na de jeugdraad bij mij ophalen, je krijgt twee doosjes, een doos blauwe 

bandjes en een doos oranje bandjes. Chiro Gaverke heeft ze ondertussen al gebruikt voor hun fuif. 

 
Belevingsonderzoek kindvriendelijke stad 
Flor: Met de jeugddienst zijn we bezig met een belevingsonderzoek kindvriendelijke stad (4 thema’s: mentaal 

welzijn, dialoog/communicatie, verkeer en publiek ruimte). Je mag iets opschrijven op de kaartjes die worden 

rondgegeven, wij gaan deze dan meenemen en mee verwerken in ons onderzoek. Volgende vergadering gaan we 

uitgebreider ingaan met op het belevingsonderzoek kindvriendelijke stad via Menti of iets gelijkaardigs.  

 

 

Sylvesterbus  
Flor: Dit is de bus de werd ingelegd op oudejaar die feestvierders naar hun feestbestemming brengt en terug. Ge-

ven we dit nog een kans na corona om te zien hoeveel gebruik werd wordt gemaakt?  

Chiro Nieuwenhove, Chiro Leieland zouden alvast zeker gebruik van maken van de bus op oudejaarsnacht. 
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Varia 
Flor: Belangrijk! Alle defecten aan gebouwen stuur je vanaf nu naar werkplaats@waregem.be, graag met 

jeugd@waregem.be in CC, dan zijn we ook meteen op de hoogte.  

 

Daan: Is er al iets beslist over onze vraag naar extra oordoppen voor JH Den Uitvlucht? 

Flor: Ik heb dat eens bekeken, we zijn niet geneigd om het reglement hierrond te wijzigen. Elke vereniging kan 

één keer per jaar 200 gratis oordoppen krijgen, jeugdhuizen zijn daar geen uitzondering op. Als we dit voor jeugd-

huizen zouden wijzigen gaan we ook de vraag beginnen krijgen van andere verenigingen. Het is niet dat ik het jul-

lie niet gun, maar we moeten de lijn ergens trekken. Een doos van 200 oordoppen kost ongeveer 50 euro. Met de 

subsidies die de jeugdhuizen krijgen moet dit wel lukken. Als er jeugdverenigingen zijn die oordoppen over heb-

ben, geef ze gerust aan JH Den Uitvlucht.  

 

Flor: Zijn er jeugdverenigingen die boomstronken kunnen gebruiken?  

Om te nagelen: Chiro Oetsjiekoetsjie, Thraso, Den Uitvlucht, Chiro Desselgem, KSA Waregem 

Voor brandhout: Scouts Waregem, Chiro Leieland, Chiro Desselgem 

 

Evenementen 

− 26 november— ’t Dak eraf fuif— JH Den Uitvlucht & KAJ De Snaere - 5 euro VVK. 7 euro ADD @ OC ‘t Klok-

huis Beveren-Leie—21u.  

− 26 november—lichtjes aan de Leie Chiro Oetsjiekoetsjie 

− 3 december—Nacht van de lelijke Mutse—KAJ De Snaere—19u.—gratis 

− 3 december—darttornooi Chiro Nieuwenhove 

− 7 december— Sinterklaasdrink—JH Den Uitvlucht—gratis  

− 10 december— Beverse Kerstmarkt– HSC Thraso—16u.—gratis 

− 10 december— Kerstchalet Markt—Chiro Waregem Centrum—10u.  

− 11 december—Vorming wafels maken—15 uur—JH Den Uitvlucht– Gratis 

− 23 december: Kerstkotje Markt—KSA Waregem—19u.  

− 30 december: Kerstchalet Markt—Chiro Gaverke Aspi’s—10u.-22u.  

− 4 februari 2023—Fuif van Nieuwenhove— Chiro Nieuwenhove—OC Nieuwenhove  

− 18 februari 2023—Beursfuif—Jeugdcentrum Waregem 

 

Volgende Jeugdraad vergaderingen 2022-2023:  

Maandag 19 december om 19u30 bij Akabe Funk 

BRENG EEN KERSTCADEAUTJE MEE TER WAARDE VAN 3 EURO (SECRET SANTA) 

− Maandag 23 januari  

− Maandag 20 februari  

− Maandag 20 maart 

− Maandag 17 april 

− Maandag 22 mei 

− Maandag 19 juni 

mailto:werkplaats@waregem.be

