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Aanwezig: 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), VERDUGO VASQUEZ Miguel Angel (KSA Waregem), De Praeter Ruben (KSA Waregem), VERMEERSCH 

Meru (Chiro Waregem centrum), DESMET Simon (Chiro Waregem Centrum), SNAUWAERT Laurens (Jong VLD 

Waregem), MALFAIT Judy (Chiro Nieuwenhove), VERBAUWHEDE Dante (Chiro Nieuwenhove), VAN EECKHOUT 

Marcial (Chiro Oetsjiekoetsjie), PIETERS Manuel (chiro Oetsjiekoetsjie), VANSTEENKISTE Thomas (Chiro 

Oetsjiekoetsjie), TYTGAT Stef (Chiro Leieland), VANKEIRSBILCK Semmi (Stuurgroep), HEYERICK Axel (JNM-

Leievallei), BENOIT Wannes (HSC Thraso), VANDER BEKEN Bart (JUMP), DEMEYERE Michael (JUMP), 

VANGAMPELAERE Joy (Jump), HIMPE Maxim (JUMP), DUMOULIN Kobe (Speelpleinwerking Het Pad), VIAENE 

Nathan (Speelpleinwerking Het Pad), DESMET Margot (Stuurgroep & Gewest Oe Est?), Jo Neirynck (schepen van 

jeugd), COUSSEMENT Flor (jeugdconsulent).  

Verontschuldigd: CLAERHOUT Jonas (Jeugddienst), Jeugdhuis Jakkdoe, Akabe Funk 

Gespreksleiding: DESMET Margot (Stuurgroep)  

Verslaggeving: Flor Coussement (Jeugdconsulent) 

1. Namenrondje 

2. Schepenkwartiertje 

3. Evaluatie Dag en Nacht van de jeugd 

(geëvalueerd via opplakken van briefjes) 

Rood (negatieve punten) 

 Geen grote snoepzakken meer gooien, zorgt voor teleurstelling bij kleinsten wanneer ze geen vangen 
 Hopelijk nog eens goed weer 
 Lange wachtrijen bij leuke activiteiten (meer activiteiten binnen, zoals rodeostier, sumo-pakken, vechten 

met stokken in mousse.  
 De bananenboom was gevaarlijk, de kinderen zaten er met velen tegelijk op en vielen op elkaar. 
 Volgend jaar kraantjeswater voorzien, vele kinderen hadden nog dorst. 

 Skatepark afbakenen zodat kinderen er niet door kunnen lopen.  

 

Oranje (suggesties) 

 Sfeermuziek doorheen de hele dag (wordt normaal niet gedaan voor de buren) 
 Beloning voor groepen die elk spelletje gedaan hebben. 
 Bananenboom beter bewaken de volgende keer. 
 Een vestiaire of ruimte om rugzakken en jassen per groep te kunnen leggen. (Er liggen nog enkele verloren 

voorwerpen op de jeugddienst). 
 Bumperballs 
 Rodeostier terug plaatsen 
 Minder spreiding van de activiteiten 
 Snoep en knuffelworp. De kleinsten vinden speelgoedjes ook heel leuk. (Eventueel via gratis Waregem 

facebookgroep). 

 

Groen (positief) 

 Goeie locatie 
 Plannetjes 
 Snoepworp, genoeg snoep! 
 Leuk thema, viel veel mee te doen 

 4-uurtjessysteem werkte efficiënt 

 

 

 MAANDAG 23 OKTOBER @ JUMP WAREGEM 



Jochem gaat rond met overschot aan sapjes en wafels voor de verenigingen die ze willen. De namen werden 

opgeschreven en Jochem gaat er deze-of volgende-week mee langs. 

 

Evaluatie nacht van de jeugd 

Rood (negatieve punten) 

 Muziek mag luider 
 Planten laten staan, ze hebben ook gevoelens 
 DJ-duo Pastel was niet goed, geen leuke platenkeuze. (Volgend jaar vooraf meedelen dat ze hits en 

populaire nummers moeten draaien, geen kapotte espressomachinemuziek) 

 Beerpong kan verbeterd worden, zeker niet afschaffen. (Dit jaar 15 euro voor inschrijving aan het tornooi). 

 

Oranje (Suggesties) 

 Gratis water voorzien 
 Iets van eten voorzien. Croques, eetkraam laten komen, chips,… 
 Eventueel afgesloten vestiaire 
 Beerpong op betere locatie. Zat nu in een hoekje weggestopt. Misschien een centralere positie geven. 
 Bord of soort muur plaatsen waaraan affiches of reclame kan gehangen worden voor activiteiten van de 

verschillende jeugdverenigingen. 
 

Ontbijt dag van de Jeugd (suggesties en opmerkingen) 
 Opnieuw mensen langs 2 kanten laten aanschuiven 
 Jammer dat Bar Choque ook probeert ontbijt te organiseren, en daarbij nog drank verkoopt ook. Naar 

volgend jaar communiceert de leiding nog eens duidelijk dat alcohol niet thuis hoort op Dag vd 
Jeugdbeweging. De stuurgroep van de jeugdraad schrijft ook een brief aan het schepencollege met de vraag 
op een alcoholverbod die ochtend. 

 Locatie op boulevard verleggen. Meer richting de fonteinen. Nu associeerde je de locatie niet echt met 
Zuidboulevard, eerder met de schakel, de piramide of de jeugddienst. 

 Komt het ontbijt nog terug naar de markt? (wss niet, de wijziging van locatie kon een risico zijn, maar er 
was massale opkomst dus het ontbijt zal normaal gezien terug op de Zuiderpromenade doorgaan). 

 
 

4. Sylvesterbus 

Dit jaar is er opnieuw een bus op oudejaarsavond die stopt in alle deelgemeentes en feestvierders veilig naar hun 

bestemming brengt. 

 

 

5.  Brandveiligheid 

De jeugdraad komt bij fuifevenementen langs om controle te doen op brand-en andere veiligheid. Meestal is dit in 

orde. Wat ze wel opmerken is dat frisdrank vaak dezelfde prijs kost als een pintje. Het is goed om frisdrank 

goedkoper te maken, zo promoot je ook non-alcoholische drankjes. Op Fluctuation hingen contactlijsten op van 

taxi-bedrijven. Deze werden blijkbaar goed gebruikt. Een idee voor op andere fuiven? 

 

 

6. Schaatspiste 
Iedere vereniging zou normaal een brief ontvangen moeten hebben om data door te geven als ze aan de 

schaatsbaan willen staan om drank te verkopen. 

 

 

7. Groepsaankopen 

 Balken om te sjorren 

 Drukwerk (via raamcontract) vb. voor fuiven, feestweekend, eetfestijn,… 

 Oordopjes, nog eens. Was vorige keer groot succes. 

 Frigo’s (eco) 

 Iedereen denkt nog eens na in zijn jeugdvereniging.  
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8. Nieuwe aankopen uitleendienst 

 Actieve boxen (volgens jump werken de huidige niet goed) 

 Herras hekkens. Kosten veel om te huren en worden geregeld gebruikt voor fuiven ea. 

 Jetons met logo Stad Waregem voor evenementen 

 Frigo’s 

 Iedereen denkt nog eens na in zijn jeugdvereniging.  

 

9. Rondje 
In Sint-Eloois Vijve zal gras gelegd worden aan de chirolokalen. Wanneer start dit? (Flor checkt). Als er asfalt moet 

opengebroken worden, niet in periode van 2 maart. Dan is er de chirofuif en ze hebben het stuk asfalt nodig. 

 

KSA Waregem vraagt of er al concrete plannen zijn voor hun platform. (Flor checkt bij dienst gebouwen). 

 

Chiro Beveren-Leie zit met barsten in hun muur op het 1e verdiep. Dit hebben ze al even geleden doorgegeven aan 
de dienst gebouwen. Voorlopig kwam daar nog geen respons op. (Flor checkt het, maar er zal pas iemand 

langskomen als de gebouwen proper opgeruimd zijn).   

 

Jump: 16 december is er Joelfeest. Een soort vrijzinnig kerstfeest. Iedereen welkom. Op vrijdag 28 oktober is er 
karaoke en op 24 november komt er een mentalist. Jump is op zoek naar een nieuwe naam. Alle (serieuze) 

voorstellen zijn welkom. 

 

 

 

 

 

 

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

