
Jeugdkalender  5 

Zeswekelijks berichtenblad van de Waregemse Jeugdraad 

(verschijnt niet in juli) 

 

AFGIFTEKANTOOR:  

8790 Waregem 

REDACTIE: 
Stedelijke Jeugddienst,  
Gemeenteplein 6, 8790 Waregem 
T 056 62 13 85   
F 056 60 66 96 

Jeugd@waregem.be 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: 

Margot Desmet 

 

Getekende artikels vertolken niet noodzakelijk het standpunt van de  
Waregemse Jeugdraad en binden alleen de schrijvers. 

I N  D I T  N U M M E R :  

België – Belgique 
P.B. 

8790 WAREGEM 1 

3/8762 

P602497 

   

  DE VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING VINDT PLAATS OP 
MAANDAG 27 MAART 2017 OM 19.30U. BIJ KLJ WAREGEM 
(Sint-Margaretapark 8790, Waregem)

 

Intro   1 

Verslag vorige 

Vergadering overlopen    2 

jeugdraadmededelingen 

Uitnodiging volgende AV 

   1 

U I T N O D I G I N G  V O L G E N D E  A L G E M E N E  
 V E R G A D E R I N G  J E U G D R A A D :  

Bedragen speelpleinen + 
schepenkwartiertje  4 

Overlopen taken stuur-
groep + stand van zaken  2 

Evaluatie 2016 + financiën 
2016   3 

“Smijt het eruit” 
   5 



Pagina 2   

Aanwezig: DESMET Margot (Stuurgroep), AMEZ Lukas (Stuurgroep), VANKEIRSBILCK Semmi (Stuurgroep), 

VERMEERSCH Uma (Stuurgroep), VERSCHUEREN Jens (Chiro Nieuwenhove), MALFAIT Judy (Chiro Nieuwenhove), 

VANDER BEKEN Bart (Jump), VANGAMPELAERE Kurt (Jump), VANGAMPELAERE Jordy (Jump), HIMPE Maxim 

(Jump),  DEWITTE Maxim (Den Uitvlucht), VAN DE VOORDE Tomas (Den Uitvlucht), LOCQUET Mathieu (Den 

Uitvlucht), ROTSAERT Silke (Chiro Gaverke), VERBEKE Laura (Chiro Gaverke), BESARD Cindy (WIMBO Waregem), 

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

BRANDT Jochem (Stuurgroep), LAVAERT Lotte (Chiro Desselgem), DE PRAETER Ruben (KSA Waregem), 

VANERGHINSTE Anka (Chiro Klimop), DECLERCQ Hannes (Chiro Regenboog), CLAERHOUT Jonas (Jeugddienst), 

LAPIERE Robbe (Jeugddienst) 

Verontschuldigd:  NEIRYNCK Jo, Akabe Funk, Misfit 

Gespreksleiding: DESMET Margot (Stuurgroep)  

Verslaggeving: LAPIERE Robbe (Jeugddienst) 

 

1. Namenrondje 

2. Overlopen en goedkeuren vorig verslag 

- Er zijn geen opmerkingen over het vorige verslag. 

 

- Er is opnieuw een samenwerking tussen de jeugdraad en de stad om een fuif voor de 100 dagen te organiseren. 
De fuif zal doorgaan in het Sportkafee op donderdag 9 maart om 23.00u. Er worden nog vrijwilligers gezocht die 
kunnen helpen  tijdens de 100 dagen fuif in het Sportkafee. Er wordt een vergoeding van 50 euro betaald aan de 
vrijwilligers die helpen tijdens de fuif en met de opkuis achteraf. Stuur een mailtje naar de stuurgroep of de 
jeugddienst indien interesse. 

 

3. Overlopen taken binnen de stuurgroep 

- 100 dagen: Lotte & Margot 

- Dag van de jeugd: Jens, Uma & Lukas 

- Nacht van de jeugd: Semmi & Jochem 

- Nieuwsbrief: Uma 

- Sociale media: Lotte & Lukas 

- Financiën: Jochem 

 

4. Stand van zaken 

- Vrijwilligers die willen helpen met de 100 dagen fuif mogen een mailtje sturen naar de stuurgroep of de 
jeugddienst. Er is een vergoeding van 50 euro. 

- Voorstel om T-shirts van de jeugdraad te vernieuwen. De vorige T-shirts zijn zoek geraakt. 

- De begroting komt op de agenda van de volgende jeugdraad. 

 

 MAANDAG 27 FEBRUARI @ JUMP! - VRIJZINNIG CENTRUM POINCARÉ 



5. Evaluatie werkjaar 2016 

- Er is een blad rondgegaan per vereniging om de positieve en negatieve aspecten van de jeugdraad 2016 te 
beschrijven. 

 Wat was er goed? Wat moet er zeker behouden worden? 

 

 

 

 

 

 

 

 Hier is nog wat werk aan … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—> Het is een goed idee om een fuif te organiseren in Waregem tijdens de 100 dagen, maar nu lijkt het alsof er 
concurrentie is tussen de verschillende verenigingen en de jeugddienst. Voor de volgende edities hiermee 
rekening houden. 

 Nieuwe uitdagingen? Wat ontbreekt er nog? 

 

 

 

 

—> De stuurgroep gaat hier verder mee aan de slag tijdens de volgende stuurgroep vergadering. Ze proberen zelf 
om de jeugdraad aantrekkelijker te maken zodat meer verenigingen komen tijdens de maandelijkse 
vergaderingen.  

 

6. Financieel: overlopen financiën 2016 

 Er zit geen kleingeld meer in de kassa van de jeugdraad.  
 Het eindsaldo van 2016 bedraagt 2328,56 euro. Het is geen grote overschot, maar in het jaar 2017 probeert 

de jeugdraad/stuurgroep het saldo terug omhoog te krijgen door het organiseren van evenementen. Op die 
manier is er een mogelijkheid om eventueel een “open luchtfuif” te organiseren met de verengingen zoals 
voorgesteld werd tijdens de jeugdraad. 
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Broodjes tijdens de jeugdraad Facebookpost 

Nacht van de jeugd Duidelijke algemeen verslag 

1x per maand Dag van de jeugd 

De aankopen  Spellewaarde 

De organisatie van de jeugdraad Goede communicatie 

De puntjes van de vergadering op voorhand door-
sturen via Facebook 

Meer samenwerking tussen de verenigingen 

Gezamenlijke database van contacten (deejays, 
bands,  materiaal,…) 

Knowhow leren van elkaar 

Betere communicatie voor de 100 dagen (niet con-
curreren met elkaar) 

Meer interactie tussen de jeugdverenigingen 

Meer verenigingen aanwezig tijdens de jeugdraad Aanwezigheid schepen tijdens schepenkwartiertje 

Balpennen aanwezig  

Samen uitgaan met de jeugdraad Stimuleren samenwerking 

Schuimmachine (deze is reeds aangekocht) Open luchtfuif organiseren met verschillende verenigingen 

Een nieuwe schuimparty met de nieuwe schuimma-
chine 

 



7. Bedragen kostprijs speelpleintjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jens Verschueren had de vraag of iedereen aanvragen kan indienen voor speeltoestellen. Dit is voor 
iedereen mogelijk, maar het budget en de toestellen voor 2017 liggen al vast. Aanvragen zullen pas in 2018 
behandeld worden. Aanvragen kunnen ingediend worden via jeugddienst@waregem.be 

 De rest van het budget wordt gebruikt voor de reparaties van de huidige speeltoestellen. 
 Lotte Lavaert gaf de opmerking dat een speeltoestel aan het POC Desselgem geen veilige val zone heeft. 

Lotte mailt de foto’s door naar Jonas Claerhout. 

 

8. Schepenkwartiertje 
 Jo Neirynck was verontschuldigd tijdens de jeugdraad. Hij was jarig. Proficiat! 

 Vragen aan Jo: 
 Er is terug ingebroken bij Chiro Nieuwenhove. De werfradio werd gestolen. De leiding was verontwaardigd 

door de reactie van de politie die opmerkte dat een werfradio niet in een lokaal hoort te staan. 
 Chiro Nieuwenhove vraagt of er een mogelijkheid is dat de politie meer patrouilleert of er camera’s/felle 

lichten met bewegingsdetector kunnen gehangen worden.  
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Perceel Omschrijving Speelruimte Raming bedrag 
inclusief btw 

1 1 vogelnestschommel Ijzerland Waregem € 4 000,00 

2 1 combinatietoestel POC Desselgem € 10 000,00 

3 fitnesstoestellen Gemeenteplein Waregem € 7 500,00 

4 1 of meerdere trampoline(s) Emiel Clausstraat Sint-Eloois-Vijve € 5 000,00 

5 1 combinatietoestel of meer-
dere kleine toestellen 

Vlasbloemstraat Waregem € 7 500,00 

6 1 combinatietoestel of meer-
dere kleine toestellen 

Rozenhof Sint-Eloois-Vijve € 10 000,00 

7 1 combinatietoestel of meer-
dere kleine toestellen 

Botestraat Waregem € 10 000,00 

8 1 verplaatsbaar kleuterspeel-
toestel 

Park Casier Waregem € 7 500,00 

9 1 combinatietoestel Stedelijke basisschool Beveren-Leie €7 500,00  

10 1 duikelrek Stedelijke basisschool Beveren-Leie € 400,00   

 Totaal bedrag inclusief BTW  € 69 400,00 



9. “Smijt het eruit” 
- Op 11 maart is er tijdens de opbouw van de Beursfuif een vorming rond brandveiligheid voorzien. Iedereen die 
wil inschrijven kan mailen naar jeugddienst@waregem.be (twee personen per vereniging toegelaten). Het is een 
meerwaarde als je jaarlijks een fuif geeft om aanwezig te zijn tijdens deze vorming. Cindy & Bernt sturen een 
mail naar Jonas om zich in te schrijven. 

- De lichten in het leidingsgebouw van KSA Waregem zijn kapot.  
- De plakkaten van KSA Waregem (vier stuks) zijn verdwenen langs verschillende wegen. Er kwam een opmerking 
dat je slechts twee weken op voorhand de plakkaten mag plaatsen. De plakkaten zijn waarschijnlijk weggenomen 
en vernietigd. 

- Iedere vereniging die een mail heeft gestuurd voor de afvalophaling heeft normaal een antwoord ontvangen.  
- De offertes voor de werken aan het jeugdcentrum zijn ingediend. De planning is nog niet bekend. Het is de be-
doeling dat de werken tegen de zomervakantie zijn afgelopen zodat de speelpleinwerkingen hier geen last van 
hebben. 
- Voor de 100 dagen moet er een betere communicatie komen tussen de jeugddienst en de verenigingen. Het is 
niet de bedoeling dat er concurrentie is. Jeugdhuis Den Uitlvucht merkt op dat samen één grote fuif organiseren 
een grotere meerwaarde heeft dan verschillende kleinere fuiven zoals dit jaar.  

 

 

 

Maart 2017: 

 25/03: Jump out Loud - Jump @ poincaré 

 

April 2017: 

 01/04: Project XL - Chiro Desselgem 

 03/04 - 07/04: Artistieke week - De Speeldooze 

 15/04: Kubbtornooi - Chiro Wargem 

 16/04: Paasbal - Expo Waregem - 22.00u. - 12 euro - vzw Elegido 

 21 - 23/04: Heemfeesten Chiro Leieland 

 22/04: Galaxspi - Chiro Centrum - Jeugdcentrum Waregem - 5 & 7 euro 

 28/04: Bal van Hemelvaart—Expo Waregem 

 29/04: Drie Landen-fuif—JH Den Uitvlucht 

 

Juni 2017: 

 03/06: Opening Zuid-Boulevard en Welzijnshuis 

 24/06: Waregem kinderstad 

 

Augustus 207: 

 12/08: Kajak - Jump - 45 euro all-in 
 

 
 
AGENDA VOLGENDE JEUGDRAAD 27 Maart: 
 Overlopen en goedkeuring vorig verslag 
 Evaluatie 100 dagen  
 Veiligheid op fuiven  
 Nieuw skatepark  
 stand van zaken  
 Smijt het eruit  
 Schepenkwartiertje 
 Jeugdkalender 
 
 


