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Aanwezig: DESMET Simon (Chiro Waregem centrum), PUTTEMANS Anton (Chiro Waregem Centrum), VERBEKE 

Laura (Chiro Gaverke), NAESSENS Leonie (Chiro Gaverke), STEEGHERS Robin (Chiro Gaverke), BESARD Cindy (KLJ 

Waregem), DE BAERE Bernd (KLJ Waregem), DEBOISERIE Josse (Chiro Desselgem), LANNOO Arne (Chiro 

Desselgem), SNAUWAERT Laurens (Jong VLD Waregem), LAPORTE Maxim (Jong VLD), VERDUGO VASQUEZ Miguel-

Angel (KSA Waregem), DE PRAETER Ruben (KSA Waregem), VANDEKERCKHOVE Marie-Louise (Jeugdhuis Den 

Uitvlucht), DESMET Margot (Stuurgroep & Gewest Oe Est?), VERSCHUEREN Jens (stuurgroep), VERMEERSCH Uma 

(Stuurgroep & Speelplein De Speelberg), DE BRANDT Jochem (Stuurgroep & Gewest Oe Est?), LAVAERT Lotte 

(Stuurgroep & Gewest Oe Est), AMEZ Lukas (Stuurgroep & Speelpleinwerking De Speeldooze), COUSSEMENT Flor 

(jeugdconsulent), CLAERHOUT Jonas (Jeugddienst) 

Verontschuldigd: NEIRYNCK Jo (schepen van jeugd), Scouts Sint Hubertus, Chiro Leieland, VANKEIRSBILCK Semmi 

(Stuurgroep) 

Gespreksleiding: DESMET Margot (Stuurgroep) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

1. Namenrondje 

2. Overlopen en goedkeuring vorig verslag  

 

Verslag goedgekeurd.  

 

3.Evaluatie 100 dagen 

 Er zijn een 200-tal leerling naar de 100 dagen fuif gekomen. De stuurgroep had zelf meer volk verwacht. 

Tussen 22u en 22u30 was er een uitstroom naar Gent en na middernacht was er terug meer volk op de fuif. 

Vorig jaar was er ongeveer 250 man op de fuif. Uiteindelijk bereikt de Jeugdraad nog steeds 1/3 van de 

laatstejaars. Daarom vindt de jeugdraad het zeker de moeite om een alternatief voor Gent te blijven 

aanbieden. Sommige leerlingen mogen of willen zelfs niet naar Gent.  

 Maxim Laporte: Kan de jeugdraad geen extra bussen inleggen naar Gent? 

 Margot Desmet: We zouden het vanuit de jeugdraad onlogisch vinden om mensen te stimuleren om naar 

Gent te gaan terwijl we een evenement voor de laatstejaars in Waregem organiseren.  

 Miguel-Angel Verdugo Vasquez: Als je terug een fuif organiseert op dezelfde locatie, misschien tapijt 

leggen. De vloer was superglad. 

 Lotte Lavaert: Mijn zus is zesdejaar en mocht niet naar Gent gaan. Ze was vol lof over de fuif in Waregem. 

 Marie-Louise Vandekerckhove: In den Uitvlucht was de opkomst ok, maar niet superdruk. Na 01u30 was 

bijna alle volk weg. Bestaat er een mogelijkheid om samen te werken met Den Uitvlucht voor de volgende 

editie?  

 MAANDAG 26 FEBRUARI 2018 @ KLJ WAREGEM WAREGEM 
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 Margot Desmet: Dat was de bedoeling, op een eerste vergadering was Mathieu Locquet er nog bij, maar de 

volgende drie vergaderingen is er niemand meer gekomen. Omdat er geen respons meer kwam van Den Uit-

vlucht heeft de stuurgroep moeten beslissen om alleen verder te gaan met de organisatie. Volgend jaar is 

een samenwerking zeker terug mogelijk indien JH Den Uitvlucht dit wenst.  

 Flor Coussement: Voor de rest waren er maar twee cafés open in Waregem specifiek voor de laatstejaars: 

Bar Choque en Tommy’s. Over het algemeen zat er daar niet veel volk.   

 Jonas Claerhout: De leerlingen hebben zich wel goed gedragen dit jaar tijdens de ochtend op de Markt, los 

van een aantal bommetjes en bengaalse vuren is alles rustig verlopen. Eieren en scheerschuim zie je niet 

meer.  

 

4. Vorming reanimatie –en defibrillatie  

Vorming zal doorgaan op 3 maart in de namiddag. Er zijn nog een 7-tal plaatsen vrij. De sessie in de namiddag 

wordt verplaatst naar een andere datum op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn voor de voormiddag.  

 

 

5. Vorming autisme 

Een moeder van een lid van Chiro Desselgem kwam met het voorstel om een vorming omtrent autisme te geven 

aan de leiding van jeugdverenigingen. Leiding weet soms niet goed hoe ze hiermee moeten omgaan. Ze heeft zelf 

een zoon met autisme en wil de vorming zelf geven. Er is interesse vanuit de jeugdraad om een vorming rond au-

tisme, het beste moment is een zaterdagvoormiddag, wenselijk vanaf 10u.  

 

6. Verwachtingen jeugdraad  

Er werd een blaadje doorgegeven met enkele 6 stellingen. De bedoeling is de er wordt aangeduid per vereniging 

welke zaken als belangrijk worden geacht voor een jeugdraad door een cijfer aan te duiden van 1 en 5 (1= jeugd-

raad moet zich hier niet mee bezig houden, 5 = heel belangrijk voor een jeugdraad) 

Stelling 1: de jeugdraad moet vormingen organiseren. 

Stelling 2: de jeugdraad moet een contactpersoon zijn tussen de verenigingen en Stad Waregem. 

Stelling 3: de jeugdraad moet initiatieven nemen om de participatie van de jongeren te verhogen (met de focus 

op jongeren die niet in een vereniging zitten).  

Stelling: 4: De jeugdraad moet ervoor zorgen dat de jeugdverenigingen elkaar beter leren kennen. 

Stelling 5: De jeugdraad moet evenementen organiseren om de Waregemse jeugd samen te brengen. 

Stelling 6: De jeugdraad moet groepsaankopen organiseren. 

 

 Chiro Nieuwenhove: Vormingen organiseren en groepsaankopen zijn belangrijk. 

 Jong VLD vindt ook dat vormingen en groepsaankopen belangrijk zijn.  Ook dat de jeugdraad de contactper-

soon is tussen de jeugd en de stad. Het beter leren kennen van de andere verenigingen is zeker belangrijk 

maar er moet meer ingezet worden op diversiteit. Ook proberen om meer individuele jongeren te bereiken. 

De digitalisering van de jeugdraad kan beter. De digitalisering van de uitleendienst is goed, maar het zou 

nog beter zijn mocht je ook al meteen kunnen zien wat er al dan niet beschikbaar is van materiaal. De 

jeugdraad moet op zoek gaan naar andere social mediakanalen die hun inhoud willen delen om een breder 

publiek te bereiken. Vormingen organiseren is een kerntaak, fuiven organiseren minder. Misschien moet de 

Waregemse jeugdraad eens kijken naar de werking van andere jeugdraden in andere gemeenten en steden?  

 Chiro Gaverke is heel tevreden over de werking van de jeugdraad. 

 KSA: vormingen organiseren en groepsaankopen zijn belangrijk. 

 KLJ: Idem, soms is er ook wat inhoud die de KLJ niet echt aanbelangt aangezien we een +16 werking zijn, 

maar we zijn tevreden over de jeugdraad.  



7. Varia  

 Vergeet niet van zo snel mogelijk de aanvraag voor de subsidies in te dienen. 

 Er mag niet gerookt worden in stedelijke gebouwen! De jeugddienst stelt vast dat sommige 

jeugdverenigingen dat nog steeds doen. Er geldt een totaal rookverbod in stedelijke accommodatie.  

 Medewerkers gezocht voor Waregem Kinderstad 28-29 juni: Wie interesse heeft hiervoor kan mailen naar 

jeugd@waregem.be 

 

 

8. Jeugd– en vormingskalender 

 

 Bekijk hier het volledige aanbod aan jeugdige evenementen!  
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https://www.facebook.com/pg/jeugdraadwaregem/events/?ref=page_internal

