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Aanwezig: DESMET Margot (Voorzitter Jeugdraad/Gewest Oe Est?), DECLERCQ Hannes (Chiro Waregem Centrum), 

BESARD Cindy (KLJ Waregem/Wimbo), DUMOULIN Kobe (Het Pad), VIAENE Nathan (Het Pad), SEYNAEVE Sil (Chiro 

Desselgem & JH Jakkedoe), LAVAERT Lotte (Stuurgroep & Chiro Desselgem), VANNIEUWENBORGH Kelly (Akabe 

Funk), VERDUGO VASQUEZ Miguel Angel (KSA Waregem), DE PRAETER Ruben (KSA Waregem), LAPAUW Justine, 

VERMEERSCH Uma (Stuurgroep & Speelplein De Speelberg), VANKEIRSBILCK Semmi (Stuurgroep), DE BRANDT 

Jochem (Stuurgroep/Gewest Oe Est?), VERSCHUEREN Jens (Stuurgroep & Chiro Nieuwenhove), VANSTEENKISTE 

Ilse (Diensthoofd externe zaken), LAPIERE Robbe (jeugddienst), NEIRYNCK Jo  (Schepen van jeugd) 

Verontschuldigd: Jong VLD, Jonas Claerhout (Jeugddienst), Jump! 

Gespreksleiding: DESMET Margot (Stuurgroep)  

Verslaggeving: LAPIERE Robbe (Jeugddienst) 

 

1. Namenrondje 

 

2. Overlopen en goedkeuren vorig verslag 

 Er zijn geen opmerkingen over het vorige verslag. 

 

3. Politievorming  

Er werd een presentatie gegeven over inbraakveiligheid door politiezone Mira. De powerpoint is terug te vinden op 

de facebookpagina “Waregemse jeugdverenigingen”.  

 

4. Schepenkwartiertje 

 In sommige zalen komt er een thermische rookmelder. Bij het gebruik van de rookmachine zal het 

brandalarm niet afgaan. Binnen roken is nog altijd verboden! 

 Jo komt naar de volgende stuurgroep op 8 mei om de 100 dagen 2018 mee te bespreken. 

 In februari was er een afvalophaling: 

 - Er lagen veel elektrotoestellen die verenigingen zelf gratis naar het containerpark kunnen brengen. 

 - Alles wat gratis is, moeten de verenigingen zelf weg brengen. Imog neemt het materiaal mee waar je 

 voor moet betalen. 

 - Tijdens de zomer is er terug een afvalophaling. De verenigingen kiezen één van beide momenten. 3 

 juli of 4 september. Er is een mogelijkheid om met verschillende verenigingen af te spreken om een 

 gemeenschappelijk plaats af te spreken! 

 Sofie Careel zal niet meer terug komen naar de jeugddienst. Er zijn momenteel nog 4 profielen die in 

aanmerking komen voor de positie van jeugdconsulent.  

 

 

 

 MAANDAG 24 APRIL @ CHIRO GAVERKE 



 

5. Checklist (brand)veiligheid op fuiven 

De stuurgroep stelde samen met de jeugddienst een checklist op voor brandveiligheid op fuiven. Tijdens iedere 

fuif probeert er iemand langs te komen om te kijken of de zaal veilig is. De checklist zit achteraan het verslag in 

bijlage. 

 

6. Gratis vuilnisbakken Fost plus 

 De jeugdverenigingen kunnen gratis de volgende vuilnisbakken verkrijgen via Fostplus: 
- 1 papierkrat per 20 leden 

- 1 pmd-container (120L) per adres 

Verenigingen kunnen net als scholen hun bestelling van afvalrecipiënten plaatsen op de website van Imog via het 

invulformulier dat te vinden is onder de tab “diensten en educatie”.  

 

7. Raamcontract Key4CE 

 Stad Waregem heeft een contract afgesloten met de securityfirma Key4CE. Waregemse verenigingen die 

aangesloten zijn bij de jeugdraad kunnen aansluiten bij deze firma en dezelfde tarieven betalen als het 

stadsbestuur. Hieronder de gegevens: 

Bewakingsopdrachten fuiven (diverse data) - forfaitaire uurprijs incl. alle kosten, alsook de verplaatsingskosten - 

eenheidsprijs incl. btw: 

- Kostprijs per uur per bewakingsagent op een werkdag - dagtarief € 35,09 

- Kostprijs per uur per bewakingsagent op een werkdag - nachttarief € 42,71 

- Kostprijs per uur per bewakingsagent op een zaterdag - dagtarief € 42,71 

- Kostprijs per uur per bewakingsagent op een zaterdag - nachttarief € 47,80 

- Kostprijs per uur per bewakingsagent op een zondag - dagtarief € 44,41 

- Kostprijs per uur per bewakingsagent op een zondag - nachttarief € 49,49 

- Kostprijs per uur per bewakingsagent op een feestdag - dagtarief € 45,50 

- Kostprijs per uur per bewakingsagent op een feestdag - nachttarief € 53,12 

 

Key4Ce Security - Pieter Van Keymeulen 

Casselrylaan 3 9800 Deinze 

GSM 0472 87 87 67 - info@key4ce-security.be 

 

Als er verenigingen zijn die nog goedkopere firma’s kennen, mogen ze dit doorsturen naar jeugd@waregem.be 
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8. Stand van zaken 

 De stuurgroep is bezig met het doornemen van het subsidiereglement met de bedoeling het reglement te 

updaten omdat het verouderd is geworden anno 2017. 

 Dag- & nacht van de jeugd: brainstorm over een thema? 

- Robin zou graag dat Disney het thema is. Hij zal zichzelf dan als hoofdfee verkleden. 

- De jeugd gaat (naar het programma Jani gaat) 

- De mol 

—> Tegen de volgende jeugdraad brainstormt iedere vereniging om ideeën aan te geven! 

 

9. Brainstorm 100 dagen 

De datum voor de brainstorm is uitgesteld. Jo Neirynck gaat eerst met de stuurgroep vergaderen over de 100 

dagen 2018. 

 

10. Financieel 

De vrijwilligers die hielpen op donderdagavond met de 100 dagen zijn betaald door Jochem.  

 

11. “Smijt het eruit” 
 Arne Lannoo heeft een eigen vlog op Youtube onder de naam ‘Arnelol vlogt’. Zijn eerste aflevering haalde 

al 415 weergaven. Als er nog vloggers zijn in Waregem mogen de gegevens altijd doorgestuurd worden naar 

jeugd@waregem.be! 

 De verenigingen die hun evenementen doorsturen naar de jeugddienst om op de pagina van de jeugdraad te 
plaatsen, zetten best de link van het evenement in de mail. Als er geen evenement aangemaakt is op 

facebook kunnen we dit ook niet in de kalender plaatsen. 
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Bekijk hier het volledige aanbod aan jeugdige evenementen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA VOLGENDE JEUGDRAAD 22 Mei: 

 Evenementen organiseren tijdens Waregem Koerse  

 Gasboetes voor aanplakborden 

 Piekniek Elektriek 

 Oproep Inbraakpreventie 

 Dag v/d jeugd 

 Vrijwilligers gezocht Waregem kinderstad en Mabatobato 

 Schepenkwartiertje 

 Smijt het in de groep 

 Jeugdkalender  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/jeugdraadwaregem/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/jeugdraadwaregem/events/?ref=page_internal

