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Maandag 24 oktober — Chiro Gaverke 

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Louis Vanhalst (Leo Club Waregem), Matisse Dewitte (Chiro Desselgem), Warre Christiaens (Chiro 

Desselgem), Maxime Speleers (KSA Waregem), Mehdi Tizaghouine (KSA Waregem), Britt Van de Velde (Chiro Ware-

gem Centrum), Artuur Coorevits (Chiro Waregem Centrum), Thomas Devos (Chiro Waregem Centrum), Rune Rey-

naert (Jeugdhuis Den Uitvlucht), Daan Vervacke (Jeugdhuis Den Uitvlucht), Victor Willemyns (Jeugdhuis Den Uit-

vlucht), Rune Dierick (Chiro Nieuwenhove), Kamiel Tomme (Chiro Nieuwenhove), Hanne Lefebvre (Chiro Nieuwen-

hove), Helena Muylaert (Scouts Waregem), Grégory Pinnoo (Scouts Waregem), Lara Bekaert (Chiro Oetsjie-

koetsjie), Dante Verbauwhede (dagelijks bestuur), Hannes Declercq (voorzitter jeugdraad), Flor Coussement 

(Jeugddienst), Simon Desmet (dagelijks bestuur), Clemens Van Cauwenberghe (Chiro Gaverke), Leontine Desloove-

re (Chiro Gaverke), Helena Libbrecht (Akabe Funk), Jasmine Tyberghien (Akabe Funk), Marie De Graeve (KLJ Wa-

regem/Wimbo), Jonas Claerhout (Jeugddienst), Alicia De Waele (stuurgroep Jeugdraad), Stef Tijtgat (KAJ De 

Snaere/Chiro Leieland), Lucas De Sloovere (stuurgroep Jeugdraad), Mèrten Deprez (Speelplein De Speelberg), Kim-

berly Derycke (Speelplein de Speelberg), Jordy Vangampelaere (Jump Waregem) 

 

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

Gespreksleiding: Hannes Declercq (voorzitter) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 
 

 
Gebouwen  

Hannes (voorzitter): In de nieuwsbrief stond dat we eens gingen informeren naar zaken die al werden doorgege-

ven aan dienst gebouwen maar waar jullie nog niet meteen een antwoord op hebben gekregen. Daarom willen we 

eens polsen of dit een probleem is. Maar enkel voor dingen die aan het aanslepen zijn, niet zaken die op de jeugd-

raad van september werden doorgegeven.  

 

Clemens (Chiro Gaverke): Bij ons waren er enkele ruiten kapot, daar zit nu een plank in en werden nog niet ver-

vangen door nieuwe ruiten.  

 
 

Nacht van de jeugd 

Hannes: afgelopen vrijdag was het Nacht van de jeugd, voor ons was dit een een zeer goede editie. We gaan dat 

eens evalueren.  

− Het was vervelend dat de drankkaarten aan de inkom waren want je moest lang buiten staan aanschuiven. 

− Hannes: Wij hadden niet verwacht dat er zoveel volk ging zijn en we dachten dat dit even vlot zou gaan 

zoals vorig jaar. Vorig jaar was het zo dat we ook geen inkom hadden en dan kreeg je jouw bandje als je 

een drankkaart kocht. Nu was het wel met een inkom en we waren niet voorbereid op zoveel volk. 

− Stef (Chiro Leieland/KAJ De Snaere): Mag ik hiervoor een tip geven? Zorg dat er extra medewerkers in de 

gang staan voor ID-controle als het te druk is.  

− Artuur (Chiro Waregem Centrum): Voor ons is het dus inderdaad wel beter dat de Nacht niet meer in onze 

Chiro doorgaat, er zijn altijd mensen die proberen in de lokalen binnen te sluipen en zo worden er dingen 

gestolen.  

− Dante (Dagelijks bestuur): Er was veel volk, we mikten op 200 man, maar er was minstens 400 man. Vorig 

jaar was 200-250 man aanwezig.   

− Stef: Nog een tip, sla dubbel zoveel bier in.  

− Dante: gaan we zeker doen als we volgend jaar de Nacht opnieuw zouden organiseren. 
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− Hannes: Zijn er andere jeugdverenigingen dan Jeugdhuis Den Uitvlucht die zouden willen helpen die avond 

zodat we kunnen bolwerken? Als we hier nog mee verder gaan tenminste, want dit is nog niet zeker, het 

moet haalbaar zijn. 

 

Dag van de jeugd 

Hannes: Bedankt aan alle verenigingen die daar een spelletje hebben voorzien. 

Jasmine (Akabe Funk): Bij de schminkstand was er heel veel volk omdat er geen andere leuke glitterdingetjes 

aanwezig waren. Misschien volgend jaar ook weer iets doen met de  badgemachine ? 

Artuur: Er zijn 3 of 4 verenigingen die ons gevraagd hebben om van bij ons stoelen te mogen gebruiken. Geen pro-

bleem maar iedereen loopt door onze leidingsbar binnen en deze is nu heel vuil. We missen nu ook nog een 20-tal 

stoelen. Wie binnen komt en gebruik maakt van ons lokaal of materiaal mag dan ook wel zorgen dat het terug pro-

per wordt teruggezet bij vertrek. Best ook zelf verlengkabels en dergelijke voorzien door de jeugdraad zelf.  

Hannes: Daarvoor dient dus  ook de logistieke fiche voor de jeugdverenigingen, zet dat er op als je materiaal of 

elektriciteit nodig hebt, dan zorgen wij dat dit aanwezig zal zijn voor jullie, zodat je dit niet bij Chiro Waregem 

Centrum moet vragen.  

Flor (Jeugddienst): Stuur die fiches ook niet door de dag ervoor, gelukkig heb ik dit nog gezien en was er geen 

extra materiaal nodig.  

Kamiel (Chiro Nieuwenhove): Graag ook water bij het vieruurtje in plaats van enkel frisdank, want sommige le-

den drinken geen frisdrank. 

Hannes: Volgend jaar zullen we een drinkbak voorzien. Volgend jaar ook herbruikbare bekers, maar nu hebben we 

zeker 95% gerecycleerd.  

Stef: Volgens de speelclubleiding klopte het aantal koeken dat werd meegegeven niet. 

Flor: Wij hebben deze klaargelegd en uitgedeeld. Wij baseren ons op de cijfers die we doorkregen, dus dan werd 

dit wellicht verkeerd doorgegeven.  

 

 

Fuifbandjes 

Hannes: Ze zijn besteld, ze komen morgen toe bij mij. De verenigingen die er besteld hebben bij ons zullen ze op 

de volgende jeugdraad krijgen. Indien je ze vroeger wil, stuur ons een bericht via Facebook. Het zijn bandjes in 

twee kleuren, van elk 1500 stuks, dus 3000 in totaal. Ze zijn de helft gesponsord door de stad, de Jeugdraad heeft 

dus maar de helft moeten betalen. Je krijgt dus bandjes met het logo van de stad, de Jeugdraad en jouw eigen 

vereniging.  

 
 
Update chalets bij rolschaatspiste 

Flor: De mail wordt binnenkort verstuurd, vermoedelijk nog voor het einde van de maand.  

Hannes: Je zal nu met herbruikbare bekers moeten werken dus elke chalet krijgt een eigen was wasbak en er zal 

een centraal punt zijn met warm water.  

 

 

Ontbijt dag van de jeugdbeweging 

Flor: Hoe werd het ontbijt van de dag van de jeugdbeweging beleefd? 

Britt (Chiro Waregem Centrum): Extreem veel alcohol blijkbaar bij de jongeren, er zouden er veel weggestuurd 

zijn van school omdat ze dronken waren.  

Flor: Het is inderdaad nog nooit zo erg geweest. 

Stef: Wij kregen in Beveren-Leie alleen maar positieve commentaren. Alleen vroegen sommige ouders, van wie 

hun kind in een andere jeugdvereniging dan de Chiro zit, of ze voor hun kind moesten betalen omdat het de Chiro 

was die er stond bij het standje en dat was misschien wat verwarrend. 

Flor: Volgend jaar gaan we nog meer inzetten op communicatie naar de scholen.  

Esther (Speelplein De Speeldooze): In Sint-Eloois-Vijve hebben we niemand van de Vrije Basisschool gezien, en-

kel van de stedelijke.  
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Flor: De Vrije Basisschool heeft dit nochtans ook doorgekregen. Maar trek de discussie gerust open, wat is de op-

lossing voor het alcoholgebruik?  Wij hebben bier afgepakt en weggoten. Ook veel bij jeugdverenigingen uit aan-

grenzende gemeente (Wakken, Ooigem,…) die zogezegd er niet op de hoogte waren.  

Dante: Diegene die ik ook heb gezien die alcohol dronken waren was inderdaad vooral jeugdverenigingen van aan-

grenzende gemeenten.  

Flor: klopt, maar niet alleen hen, ook uit Waregem. Geen leiding misschien maar wel oudere leden.  

Dante: Ik vraag mij af, hoe verloopt die communicatie naar hen toe?  

Flor: Misschien moeten wij samenzitten met de jeugdconsultenten van Wielsbeke, Zulte, Anzegem,… Dat kan een 

deel van de oplossing zijn, maar moet er nog meer gebeuren ter plaatse? Moeten wij feestzone afzetten, zorgen 

dat er security aanwezig is? Ik wil graag jullie mening hierover horen want wij gaan niets drastisch ondernemen 

zonder gedragenheid van de jeugdraad. Zoals het dit jaar was, dat kan echt niet meer. Als het volgend jaar zo is, 

dan doen we dat gewoon niet meer. Hoe goed dat het in de deelgemeentes ook was. In het centrum was het hele-

maal anders, ik heb mensen zien weg strompelen. Als je dan opmerkt waarom dat niet kan, lijken ze dit niet te 

verstaan. Verenigingen moeten hier ook hun verantwoordelijkheid in dragen, op voorhand met oudste leden in 

discussie gaan hierover. Dat is ook een rol die ouders op zich moeten nemen. 

Stef: In Kortrijk geven ze een dag schorsing aan de leerlingen die gedronken hebben.  

Flor: ja, dat is repressief maar niet preventief. Het kan inderdaad wel goed zijn dat er op voorhand gecommuni-

ceerd wordt naar de leerlingen zodat ze weten dat er een straf aan het alcoholgebruik gekoppeld is. 

Hannes: Ik denk dat die schorsing in Waregem ook al het geval is. 

Flor: Ja, maar dat wordt op zich niet expliciet gecommuniceerd.  

Hanne (Chiro Nieuwenhove): O.L.V. Hemelvaart stuurde op voorhand ook een mail dat er alcoholverbod is.   

Hannes: Afzetten met nadars, aan elke ingang controle, is dat een oplossing? 

Jonas (Jeugddienst): Een nadar, daar kruip je snel over, je zou al met herassen moeten werken.  

Britt (Chiro Waregem Centrum): Ik heb gehoord dat ze al om 5u45 aan het drinken waren aan het skatepark. Die 

gaan dan gewoon daar blijven, je gaat ter plaatse wel controle hebben, maar daarmee ga je het probleem niet 

oplossen, uiteindelijk doen ze nog altijd wat ze willen. Het viel ook op dat er veel sterke drank aanwezig was, 

niet enkel bier.   

Stef: Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar bij onze Aspi’s is er niets van drank aan te pas gekomen.  

Flor: Nog ideeën?  

Simon (dagelijks bestuur): Ze gaan altijd een manier vinden alcohol te drinken.  

Hannes: Misschien is het een idee om meer de ouders aan te spreken, zodat de jongeren hun ouders niet kunnen 

wijs maken dat het een soort 100 dagen is. Ik denk dat er veel excuses gebruikt worden thuis om die dag vroeger 

te kunnen afspreken.  

Flor: In principe krijgen ze al brief, ouders moeten natuurlijk wel de moeite doen. Ik wil nog bedankt zeggen te-

gen de jeugdverenigingen die ons geholpen hebben voor ontbijt in de deelgemeenten en bedankt aan jeugdraad 

voor de organisatie van de Dag en de Nacht van de Jeugd, ook vanwege onze schepen van Jeugd. 

 

Voorstelling Leo Club Waregem 

Louis Vanhalst:  Ik ben lid van Leoclub Waregem. Dat bestond vroeger al maar sinds een 5-tal jaar geleden werd 

de vereniging in slaapstand gebracht. De nieuwe generatie heeft Leo club opnieuw opgestart sinds anderhalf jaar 

geleden. Wij zijn een club die evenementen organiseren (afterwork, bal, quiz,… ). Alle winst die we hierbij maken 

schenken we aan een goed doel. Bijvoorbeeld het Heuvelheem, een tehuis voor kinderen met Downsyndroom, met 

de winst kunnen wij met hen eens naar de Efteling gaan of helpen bij de zorg.  Een tweede goed doel is ’t Kelder-

ke: voeding die we over hebben van bvb. een afterwork geven we aan hen of met winst kopen we voeding aan. 

Dat is een beetje ons concept. Toekomstige evenementen: Lichtjes aan de Leie. We willen vanuit Leo Club inter-

actie maken met de Jeugdraad en zouden ook graag gebruik maken van de uitleendienst jeugd. 

Hannes: ok, dank u wel, welkom! 

 

 

Varia 

Helena (Akabe Funk): bedankt voor de glijbaan die vermaakt is.  
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Daan (JH Den Uitvlucht): Wij hebben een groot tekort aan oordoppen van de stad. Wij hebben hiervoor gemaild 

en blijkbaar krijg je dit maar één keer per jaar, wat niet genoeg is voor onze werking.  Daarom willen we vragen 

of het mogelijk is om dit te verhogen, dat je meerdere keren per jaar oordoppen kan krijgen.   

Hannes: We gaan dat eens bekijken met het bestuur. Ik denk dat dit vooral gericht is op traditionele verenigin-

gen, omdat zij meestal maar één per jaar een groot evenement organiseren. 

Flor: Ik ben al eens gaan kijken hoe we het Wonderwondje in Nieuwenhove kunnen fiksen, ik heb een mailtje ge-

stuurd om eens langs te komen op de LK om af te toetsen wat we allemaal kunnen doen.   

Jonas: Op vrijdag 18 november gaat KLANKBAD door in zwembad De Treffer. Je kan komen sfeerzwemmen, er 

zullen live deejays draaien die het tegen elkaar opnemen in een deejay contest van 18u tot 21u. De winnaar mag 

draaien op Hype-o-Dream. Geïnteresseerde deejays kunnen zich inschrijven via www.waregem.be/klankbad. De 

prijs van een ticket is aan hetzelfde tarief zoals gewoonlijk.  

 

 

Evenementen 

− 29 oktober—Halloweenparty— Jump Waregem—Gratis inkom, Vrijzinnig Centrum Waregem 

− 29 oktober—Laundry night—Chiro Gaverke— 8 euro VVK/9 euro ADD—21u.  

− 5 november—Spaghettidag van Akabe Funk in SO Gaverke—12u en 18u. Kinderen 10 euro, volwassenen 15 

euro, jeugdbewegingen 13 euro—inschrijven via Facebookpagina 

− 5 november: Novemberfest—Jeugdhuis Den Uitvlucht—Gratis 

− 10 november- Deejay contest van de KSA in Bar Hermanos—20u.— Gratis inkom 

− 18 november—KLANKBAD—zwemmen met live deejays (deejay contest) 

− 19 november-  Spaghetti-avond Chiro Waregem Centrum—Jeugdcentrum Waregem—18u— 

− 19 november - Beenhesp avond—KLJ Waregem— OC Nieuwenhove—19u.  

− 19 november– Dia-eetfestijn—Chiro Gaverke  

− 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.  

− 2 december: Warmste scoutscafé—Scouts Waregem—gratis 

− 3 december: Dartstornooi Chiro Nieuwenhove 

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

− 18 februari 2023—Beursfuif—Jeugdcentrum Waregem 

 

 

Volgende Jeugdraad vergaderingen 2022-2023:  

− Maandag 21 november om 19u30 bij Chiro Leieland  

− Maandag 19 december om 19u30 bij Akabe Funk 

− Maandag 23 januari  

− Maandag 20 februari  

− Maandag 20 maart 

− Maandag 17 april 

− Maandag 22 mei 

− Maandag 19 juni 
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