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Maandag 23 januari —  Speelplein De Speeldooze 

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Pieter-Jan Vanhaverbeke (KLJ Waregem), Ruben Vanhaverbeke (KLJ Waregem), Chlöe Ghysen 

(KSA Waregem), Artuur Coorevits (Chiro Waregem Centrum), Mitras Baert (Chiro Waregem Centrum), Thomas De-

vos (Chiro Waregem Centrum), Emile Van Parys (Chiro Waregem Centrum), Matisse Robaeys (Chiro Waregem Cen-

trum), Victor Willemijns (Jeugdhuis Den Uitvlucht), Marit Holvoet (Chiro Nieuwenhove), Rune Dierick (Chiro Nieu-

wenhove), Louise Naessens (Scouts Waregem), Marie-Line Lyssens-Danneboom (Scouts Waregem), Jochem De 

Brandt (Jong CD&V Waregem), Dante Verbauwhede (dagelijks bestuur), Hannes Declercq (voorzitter jeugdraad), 

Flor Coussement (Jeugddienst), Simon Desmet (dagelijks bestuur), Clemens Van Cauwenberghe (Chiro Gaverke), 

Levi Van Doorne (Chiro Gaverke), Hélène Verbeke (Akabe Funk), Jasmine Tyberghien (Akabe Funk), Stef Tijtgat 

(KAJ De Snaere/Chiro Leieland), Phoebe Allaert (Speelplein De Speeldooze), Esther Allaert (Speelplein De 

Speeldooze), Jelena Heernaert (Chiro Oetsjiekoetsjie), Nina Vandenhende (Chiro Oetsjiekoetsjie), Zora Hermans 

Chiro Oetsjiekoetsjie), Jonas Claerhout (Jeugddienst), Alicia De Waele (Dagelijks bestuur), Lucas De Sloovere 

(Dagelijks bestuur), Cindy Besard (Dagelijks bestuur), Jo Neirynck (Schepen van jeugd) 

 

Verontschuldigd: Jong VLD 

Gespreksleiding: Hannes Declercq (voorzitter) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

 
Schepenkwartiertje 

Jo Neirynck: Ik wil iedereen gelukkig nieuwjaar wensen en ook nog een goede blok voor de studenten. Op naar 

een goede start naar de zomer toe.  

Achter de school hier in Sint-Eloois-Vijve zijn we aan het kijken om een grasplein bij de kopen om te gebruiken 

met Chiro en speelplein als extra speelruimte. 

De chauffage- en elektriciteitsproblemen bij Chiro Vijve/speelplein De Speeldooze als gevolg van de werken wor-

den opgevolgd. 

 
Financieel 

Cindy: Voorlopig niets te melden. 

 
Evaluatie Sylvesterbus 

⚫ 5-tal hier aanwezig op de jeugdraad hebben zelf de sylvesterbus gebruikt op oudejaar. In totaal waren er 

een 300-tal feestvierders die de bus hebben genomen. In het verleden zijn dit er nog meer geweest. Mis-

schien volgend jaar nog iets meer reclame maken? 

⚫ Er zat veel volk op de bus dus wel nuttig dat de bus rijdt op oudejaarsavond, vooral in het doorgaat zat de 

bus helemaal vol. 

⚫ Mocht die bus er niet geweest, dan gingen sommigen niet op hun fuiflocaties geraakt zijn. 

⚫ De bus moet wel stoppen op alle locaties, de chauffeur ging doorrijden naar het centrum en niet naar Sint-

Eloois-Vijve, omdat de bus vol zat. 

 
Evaluatie chalets rolschaatspiste  

⚫ Een 10-tal hier aanwezig op deze jeugdraad hebben met hun jeugdverenigingen een chaletje uitgebaat. 

⚫ Er is minder volk geweest dan bij de ijspiste, is het doordat het een rolschaatspiste was? 
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⚫ Een wasbak per chalet zou beter geweest zijn, nu was dit enkel handig als je er met jouw chalet vlak bij 

stond. 

⚫ Misschien is vanaf 10.00u. om te starten te vroeg, de jeugdraad heeft pas volk gezien aan hun chalet vanaf 

17.00u. Dus misschien later starten en eindigen? 

⚫ Op zich was alles wel beter ingericht dan andere jaren qua voorzieningen, elektriciteit,… andere jaren moest 

je dat allemaal zelf voorzien. 

⚫ Voordeel was wel dat je drank mocht serveren in glazen wat bij de ijspiste niet het geval was. Glas is her-

bruikbaar en mag dus, maar afhankelijk van de situatie. Bij de ijspiste zelf vroegen de uitbaters expliciet om 

geen glas te gebruiken omdat dit op het ijs zou kunnen terecht komen. Je ziet dit niet op ijs en het is moeilij-

ker te verwijderen. Aan de andere kant is dit een slecht argument om geen glas te mogen gebruiken aange-

zien de uitbaters van de bar aan de ijspiste dat zelf wel deden. 

 

Hannes: We gaan met de jeugdraad een advies schrijven naar de stad toe en nemen de opmerkingen uit de evalu-

atie mee.   

 
Dossier speeltoestellen 

Elk jaar koopt de stad nieuwe speeltoestellen aan. De jeugdraad geeft hier eerst advies over aan de stad en dan 

gaat dit ter goedkeuring zal de gemeenteraad. Het gaat voor 2023 over zes zones. De bedragen die vermeld wor-

den zijn de ramingskosten inclusief btw.  

⚫ Kerkhofstraat in Nieuwenhove: evenwichtsbalkjes voor het Wonderwoudje bij OC Nieuwenhove (10.000 eu-

ro) 

⚫ Zonneveld in Sint-Eloois-Vijve: Op het einde van de doodlopende straat is een stukje gras, met de school 

zouden we daar een wilgentunnel aanplanten en evenwichtsbalkjes voorzien. (3000 euro) 

⚫ Vijve Trakel, Schoondalbos in Sint-Eloois-Vijve: diverse fantasie-elementen uit hout gesneden, om doorheen 

het bos te verspreiden. (15.000 euro) 

⚫ Leiesas in Sint-Eloois-Vijve: Nu is er al een trampoline aanwezig en enkele houten speeltoestellen voor leef-

tijd 6-10 jaar. Er komen een aantal kleutertoestellen bij. (10.000 euro) 

⚫ Bij het nieuw sociaal woonproject Oostpoort/Kromme Waters in Sint-Eloois-Vijve: diverse speeltoestellen 

voor jonge kinderen. (15.000 euro) 

⚫ Bij de Kernelle in Beveren-Leie: een grote mandschommel. (15.000 euro) 

 

De jeugdraad geeft positief advies voor het aanbestedingsdossier speeltoestellen 2023. 

 

Omgaan met kansarmoede in jeugdverenigingen  

Flor: Soms is het voor gezinnen moeilijk om lidgeld, uitstapjes, vieruurtjes,… te betalen. Speelt dat bij jullie 

jeugdverenigingen? Hoe lossen jullie dat op? 

Artuur: Het systeem van de Uitpas is zeker iets om op verder te bouwen. (Ter info: de kosten worden dan als 

volgt verdeeld: 1/3 wordt betaaltd door de ouders, 1/3 door de stad, 1/3 door de jeugdvereniging) 

Chloë: Bij de KSA zetten we hierop in door uniformen tweedehands aan te bieden en het inschrijvingsgeld te ver-

lagen.  

Zora: Bij Chiro Oetsjiekoetsjie kijken wij dan ook om het inschrijvingsgeld te verlagen en voor het kamp de helft 

van het bedrag te vragen. Sommige ouders Waregem zo blij dat we dit deden, ze stonden zelfs bij ons, de leiding, 

te wenen… Ze vroegen ons om deze regeling binnen de leiding te houden zodat dit niet zou geweten zijn bij ande-

re ouders/leden. Ik denk dat er veel kinderen zijn die geen hobby's mogen hebben omdat het teveel geld kost. 

Flor: We mogen inderdaad niet onderschatten hoe moeilijk het is om als volwassenen naar een jongere toe te 

stappen om te zeggen dat je niet kan betalen. En het is niet zo, omdat er bijvoorbeeld niemand van de ouders bij 

de leiding komt vragen voor een korting, dat die ouders die het nodig hebben er niet zijn.  

Stef: Wij kijken bij Chiro Leieland het hele jaar voor tweedehandskledij, onze volwassen begeleiders zijn aan-

spreekpunt om de mogelijkheid te bekijken om het inschrijvingsgeld of dat voor kamp met de helft te verlagen.  
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Hélène: Wij hebben met Akabe Funk een boekje gemaakt, daarin staat in hoeveel een scoutsjaars kost, wat de 

mogelijkheden zijn om lidgeld te verminderen met 10 euro en voor het kamp maar 1/3 van de kostprijs te beta-

len. Verder werken we ook met tweedehandskledij. Het kampidee komt van Scouts en Gidsen Vlaanderen, maar je 

moet het aanvinken bij inschrijving. Ouders betalen dan 1/3, Akabe Funk 1/3 en de koepel ook 1/3. 

Flor: Het is inderdaad belangrijk als je je zo’n boekje maakt voor de ouders, dat je zulke dingen hier ook in op-

neemt of op een andere manier communiceert naar ouders. Er bestaat ook zoiets als een solidariteitstarief. Dat is 

dan bedoeld voor mensen die eigenlijk zelfs iets meer kunnen betalen. Op die manier betalen zij dan eigenlijk 

mee voor mensen die moeilijker kunnen betalen.  

 

Website jeugdraad 

De nieuwe website van de jeugdraad staat eindelijk online! Hier komt vanalles van info over subsidies, evenemen-

ten,…  

www.jeugdraadwaregem.be 

 

100 dagen 

De jeugdraad zal de donderdag 2 maart terug een feestje organiseren voor de laatstejaars, gelijkaardig aan dat 

vorig jaar. Binnenkort hierover meer info. 

 

Varia 

Artuur: Is er een mogelijkheid om met de jeugddienst karren tafels en plooitenten aan te kopen die we als jeugd-

vereniging kunnen ontlenen voor onze evenementen? Momenteel heb je al een tent van 3x3 meter maar misschien 

een iets groter model van bijvoorbeeld 4 op 8m?  

Flor: Er is onvoldoende ruimte op de stedelijke werkplaats om extra materiaal te stockeren, transport van deze 

tafels zou er ook nog eens bijkomen voor de technische dienst, dus dat is niet echt haalbaar. Een extra plooitent 

kan bekeken worden.  

 

Evenementen 

− 28 januari: Winterwoordennacht—Bib/CC De Schakel—19.30u.  

− 4 februari: Fuif van Nieuwenhove— Chiro Vita & Freedom —OC Nieuwenhove vanaf 21u.—7 euro inkom 

− 17 februari: Valentines Eve—JH Den Uitvlucht—18u. 

− 18 februari: Beursfuif KSA —Jeugdcentrum Waregem 

− 25 februari: Peird Total— KLJ Waregem— SO Gaverke 

− 3 maart: Streekbierenavond Chiro Nieuwenhove 

− 25 maart: Galaxpi Chiro Waregem Centrum—Jeugdcentrum Waregem 

− 15 april: Cluedo sneukeltocht Akabe Funk  

− 15 april: voetbaltornooi Scouts 

 

Volgende Jeugdraad vergadering:  

− Maandag 20 februari bij KAJ De Snaere 

 

 

https://jeugdraadwaregem.be/

