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Aanwezig: TOYE Thomas (Speelplein de Speelberg), VERBEKE Laura (Chiro Gaverke), NAESSENS Leonie (Chiro 

Gaverke), STEEGHERS Robin (Chiro Gaverke), VERSCHUEREN Jens (stuurgroep), LAVAERT Lotte (Stuurgroep & 

Gewest Oe Est), VERMEERSCH Uma (Stuurgroep & Speelplein De Speelberg), DE BRANDT Jochem (Stuurgroep & 

Gewest Oe Est?), DEBOISERIE Josse (Chiro Desselgem), LANNOO Arne (Chiro Desselgem), AMEZ Lukas (Stuurgroep 

& Speepleinwerking De Speeldooze), PUTTEMANS Anton (Chiro Waregem centrum), HIMPE Sam (Chiro Waregem 

Centrum), SNAUWAERT Laurens (Jong VLD Waregem), DEPREZ Emilie (Chiro Nieuwenhove), VERBAUWHEDE Dante 

(Chiro Nieuwenhove), FAVOREEL Seppe (Chiro Oetsjiekoetsjie), CORYN Dagmar (chiro Oetsjiekoetsjie), VAN 

EECKHOUT Marcial(Chiro Oetsjiekoetsjie), TYTGAT Stef (Chiro Leieland), VANKEIRSBILCK Semmi (Stuurgroep), 

DE VLAMINCK Ine (Akabe Funk), DUMOULIN Kobe (Speelpleinwerking Het Pad), VIAENE Nathan 

(Speelpleinwerking Het Pad), BESARD Cindy (KLJ Waregem), DE BAERE Bernd (KLJ Waregem), DESMET Margot 

(Stuurgroep & Gewest Oe Est?), Jo Neirynck (schepen van jeugd), COUSSEMENT Flor (jeugdconsulent), 

CLAERHOUT Jonas (Jeugddienst), SEYNHAEVE Saar (Jeugddienst) 

Verontschuldigd: Jeugdhuis Jakkedoe, JUMP, HSC Thraso 

Gespreksleiding: DESMET Margot (Stuurgroep)  

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

1. Namenrondje 

2. Schepenkwartiertje 

 Chiro Desselgem krijgt een berging in het vernieuwde POC.  

 De kerels van Chiro Centrum liepen vorig weekend op de daken van het lokalen. Een aandachtspunt voor de 

leiding van Chiro Centrum zodat dit niet meer gebeurt. 

 Er is een nieuw tof initiatief van Jeugdhuis Jakkedoe. Het artistiek project Jakuzzi en het 

ondernemerschapsproject MOJJak openen in november en december “Den Bazaar” in het Pand (251) te 

Waregem. Den Bazaar is een plek voor jong experiment, waar zowel jonge ondernemers als kunstenaars hun 

ei kwijt kunnen. Zo is er plaats voor verkoop van producten en expositieruimte. Openingsuren: Iedere 

woensdag, vrijdag en zaterdag van 14u tot 18u. (Ook op koopzondagen 10, 17 en 24 december) 

 Een dikke merci aan Chiro Nieuwenhove, Desselgem en Beveren-leie voor hun inbreng in de campagne 

11.11.11. 

 Chiro Oetsjiekoetsjie geeft aan dat op zondag de parking vaak volledig vol staat waardoor er niet kan 

gespeeld worden. Er wordt bekeken of de speelplaats van de school een optie is. 

 

3. Brainstorm groepsaankoop jeugdraad 

 Op maat gemaakte oordoppen Audionova. Dit werd ook als actie gekozen voor 2016. 

 Sjorbalken 

 Vuilniszakken 

 Fluohesjes, dit was de actie een aantal jaar geleden. 

 Uithangbord van jouw jeugdbeweging aan de straat voor betere zichtbaarheid. Opmerking: Chiro’s kunnen 

dit aanvragen bij Chiro Nationaal 

 Noodgenerator  

 Herassen (huren via raamcontract) 

 Springkasteel 

 Mobiele betaalterminals (dit voorstel werd achteraf ingezonden door Jo Lavaert, volwassen begeleider chiro 

Desselgem).  

 

 

 MAANDAG 20 NOVEMBER @ CHIRO DESSELGEM 



4. Brainstorm aankopen uitleendienst 2018 

 Ballenbad 

 Springkasteel 

 Lasershootgeweren 

 Noodgenerator 

 Bordjes nooduitgang, verboden roken, … om toe te voegen aan de fuifkoffers 

 Go pro 

 Meer basismateriaal zoals beamers, draagbaar audiosysteem, …  

 Achery tag (paintball met pijl en boog) 

 Arya ALO 019 DMX LED Scanner 

 Showtec dominator 

 DMX controller die meer kan dan de huidige.  

 Moving heads 

 BeamZ terminator 3 

 Actieve boxen van Electro Voice 

 

De jeugddienst zoekt de prijzen op van bovenstaande producten en deze worden volgende jeugdraad besproken. 

 

 

5.  Jump zoekt nieuwe naam: brainstorm 

 JOE: Jongeren Onder Elkaar 

 Spring, Dive, Val, …  

Ideeën mogen doorgestuurd worden naar jeugd@waregem.be   

 

 

6. Vorming reanimatie en defibrillatie 

 

Op verschillende plaatsen in Waregem hangen AED toestellen. Echter wordt er vastgesteld dat in geval van nood 
mensen deze niet durven te gebruiken. Daarom is de jeugdraad bereid om een vorming reanimatie en defibrillatie 
te organiseren voor de leidinggevenden van de Waregemse jeugdverenigingen. Er kunnen maximaal 20 deelnemers 
per keer de vorming volgen. De vorming zou dus verschillende keren georganiseerd worden. Achteraf krijg je 

hiervoor ook een getuigschrift.  

Is er hiervoor interesse? 

 Chiro Desselgem en KLJ geven alvast aan geïnteresseerd te zijn in de vorming. 

 De vraag wordt gesteld of de verenigingen die de vorming volgen extra subsidies krijgen? 

 Indien niet meer dan 10 euro per persoon, ziet het overgrote deel van de jeugdverenigingen het zitten om 

deel te nemen aan de vorming. Kan de stad eventueel tussenkomen voor een deel van de kosten? 

 

7. Vrijetijdsmarkt 

 

Op 2 juni 2018 zal de Vrijetijdsmarkt doorgaan. Hierbij zal onder andere het aanbod aan van de jeugddienst, 
jeugdraad en jeugdverenigingen ook voorgesteld worden. De vrijetijdsmarkt is vrij toegankelijk voor iedereen. Het 
zouden de jeugddienst en de jeugdraad zijn die samen een standje zullen bemannen en op een leuke manier het 
vrijetijdsaanbod aan jeugdverenigingen te presenteren. Misschien dat de jeugdhuizen liever een apart standje 

hebben? De jeugddienst zal dit checken aangezien geen van beide jeugdhuizen aanwezig zijn op deze jeugdraad. 
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8. Rondje 

 

 Indien je een fuif organiseert, hang je best taxilijsten uit voor de bezoekers. 

 Het financieel verslag van Dag en Nacht van de jeugd wordt besproken op de volgende jeugdraad 

 Chiro Centrum zal de opbrengst van de verkoop aan de ijspiste schenken aan de Warmste Week van de 

Studio Brussel. 

 Chiro Nieuwenhove zal per persoon die naar de Fuif van Nieuwenhove komt 1 euro aan het goed doel 

schenken.  

 Speelplein de Speelberg vraagt of ze zelf gras mogen inzaaien achter de lokalen, waar het gras nu 

beschadigd is. Flor checkt dit bij de groendienst.  

 De volgende jeugdraad gaat door in Chiro Gaverke op 18 december. Wie komt wordt verwacht een 

kerstaccessoire te dragen en een cadeautje van 2 à 3 euro mee te brengen. 

 

9. Jeugd– en vormingskalender 

 

Bekijk hier het volledige aanbod aan jeugdige evenementen!  

 

10. Sylvesterbus 
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https://www.facebook.com/pg/jeugdraadwaregem/events/?ref=page_internal
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Jeugdverenigingen aan de ijspiste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Donderdag 14 december: vzw Alarm 

 Vrijdag 15 december: Grabbelpas Waregem 

 Zaterdag 16 december: Chiro Waregem Centrum,  Scouts Sint-Hubertus Waregem 

 Zondag 17 december: Gewest Oe Est, Jong VLD Waregem 

 Maandag 18 december: Chiro Vita & Freedom Kerels 

 Woensdag 20 december: chiro vita & Freedom Toppers 

 Zondag 24 december: KLJ Waregem 

 Woensdag 3 januari: Chiro Gaverke meisjes, Speelpleinwerking Het Pad 

 Donderdag  4 januari: Chiro Gaverke jongens 
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