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Aanwezig: DESMET Margot (Stuurgroep), DE BRANDT Jochem (Stuurgroep), BESARD Cindy (WIMBO), DE BAERE 

Bernd (KLJ Waregem), STEEGHERS Robin (Chiro Gaverke), DE BRANDT Jarne (Chiro Gaverke), VANDERGHINSTE 

Anka (Chiro Waregem centrum), DECLERCQ Hannes (Chiro Waregem centrum), LOCQUET Mathieu (JH Den 

Uitvlucht), DEWAELE Ditte (JH Den Uitvlucht), ROOZE Laurens (JH Den Uitvlucht), MALFAIT Judy (Chiro 

Nieuwenhove), Lannoo Arne ( Chiro Horizon Desselgem), DEBOISERIE Josse (Chiro Horizon Desselgem), LAVAERT 

Lotte (stuurgroep), VANNIEUWENBORGH Kelly (Akabe Funk), VANGAMPELAERE Joy (Jump), VANKEIRSBILCK 

Semmi (Stuurgroep), VANKEIRSBILCK Yamina (Het Pad),  VERSCHUEREN Jens (Chiro Vita Freedom), CLAERHOUT 

Jonas (Jeugddienst), LAPIERE Robbe (Jeugddienst), NEIRYNCK Jo (schepen van jeugd) 

Verontschuldigd: Jong VLD, Spartia, Misfit vzw 

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. Evaluatie 100 dagen 

- opmerkingen:  

 JH Den Uitvlucht gaf opnieuw aan dat ze volgend jaar een graag willen samenwerken met de 

jeugdraad/stuurgroep om de fuif te organiseren. Ze willen niet meer als pre-party herleid worden. Als er 

een samenwerking komt, hoeft de fuif niet door te gaan in het jeugdhuis. Qua locatie is deze ook beperkt. 

 Het is moeilijk om met alle verschillende horecazaken iets gemeenschappelijks te organiseren. De 

stuurgroep bespreekt dit tijdens de stuurgroepvergaderingen en probeert vanaf september de organisatie 

van de 100 dagen te starten zodat er voldoende tijd is en de communicatie vlot kan verlopen. 

 Er waren vaak zesdejaars die over en weer liepen van het jeugdhuis Den Uitvlucht naar het Sportkafee. 

 Er waren veel positieve reacties van de zesdejaars op de fuif in het Sportkafee. Ook in het jeugdhuis waren 

er veel zesdejaars aanwezig. 

 Er was een klein verlies op de 100 dagen fuif in het Sportkafee. Dit kwam voornamelijk door een duurdere 

Dj, de kosten voor vrijwilligers en de hoge kosten voor de security.  

 Dit jaar was er 110 euro winst op de pulls. Normaal wordt er +/- 4000 winst gemaakt op de pulls. De 

jeugdraad wil graag de pulls terug voorzien voor volgend jaar. De opbrengst van de pulls wordt rechtstreeks 

geïnvesteerd in de 100 dagen fuif, dag en nacht van de jeugd,… Er wordt een overleg gepland met de 

leerlingen zodat dit besproken wordt. 

 Tijdens de vrijdagochtend was er veel volk aanwezig op de markt. Het voorziene begin uur zou volgend jaar 

wijzigen naar 07.00u. Tussen 06.00u. en 07.00u. was er niet veel volk aanwezig. 

 

 

 MAANDAG 27 MAART @ KLJ WAREGEM 



4. Evaluatie 2016 + doelstellingen jeugdraad 

- De Facebook pagina neemt geleidelijk aan toe, iedere week zijn er meer likes. De agenda wordt iedere maand 

online gepost voor de volgende jeugdraad. De stuurgroep probeert om de Facebook pagina levendig te houden. 

- Er wordt maandelijks een nieuwsbrief opgemaakt en doorgestuurd. In de nieuwsbrief staat iedere keer de 

belangrijkste informatie voor de volgende jeugdraad. Ook het volledige verslag wordt naar iedereen doorgestuurd. 

- Er is een Facebook groep opgericht die als voorloper van een drive kan fungeren onder de naam ‘Waregemse 

Jeugdverenigingen’. Iedereen kan dingen vragen aan elkaar om op die manier te leren van elkaar of materiaal te 

ontlenen van elkaar. De hoofdverantwoordelijken van iedere werking werden toegevoegd in de Facebook groep.  

- Na iedere vergadering wordt er een verslag gemaakt waarin de puntjes van de vergadering aan bod komen.   

 

Doelstellingen 

- Verhogen van de aanwezigheid tijdens de jeugdraad is een doelstelling. De stuurgroep zit hierover nog samen om 

een systeem te bedenken voor de verenigingen te belonen die aanwezig zijn tijdens de jeugdraad. 

- Tijdens de vorige jeugdraad werd gevraagd of er geen grote openluchtfuif georganiseerd kon worden. De 

stuurgroep stelt voor dat dit eventueel gecombineerd kan worden met Piekniek Elektriek. Dit zal nog niet voor 

2017 zijn.  

- Een betere samenwerking bij de evenementen zoals de 100 dagen. Er wordt nu al gebrainstormd voor volgend 

jaar, er zal een vergadering volgen met organisaties, jeugdhuizen … die hieraan willen mee werken. 

 

5. Veiligheid op fuiven 

- Er werd een brandveiligheid vorming gegeven door Fluvia op zaterdag 11 maart. De vorming was niet zoals 

verwacht en behoorlijk theoretisch. De stuurgroep gaat in samenwerking met de brandweer een checklist 

opstellen zodat ze zelf kunnen controleren of de fuifzalen voldoen aan de criteria. Je kan iedere fuif een 

stuurgroeplid verwachten als jullie een fuif organiseren. 

- Als er vragen zijn kun je die altijd richten naar de leden van de stuurgroep. 

- Tijdens de jeugdraad werden reeds enkele vragen gesteld over brandveiligheid: 

 De nooduitgang moet altijd vrij blijven, er mogen geen nadars of zwarte doeken voor staan/hangen. Ook 

het afsluiten van de nooddeuren met spanbandjes is absoluut verboden. Verschillende verenigingen 

vermelden dat ze problemen hebben met jongeren die gratis via de nooddeuren binnen komen. Een 

oplossing is het plaatsen van de security aan de nooddeuren. 

 Het rookalarm mag je nooit afleggen. Er mag ook niets over het rookalarm gehangen worden. De KSA 

experimenteerde met een CO2-kanon en het rookalarm gaat niet af.  

 In sommige zalen zoals OC De Coorenaar, jeugdcentrum komt er een thermisch brandalarm. Dan kan het 

rookalarm wel afgezet worden. 

 De brandblusapparaten moeten werken en op de juiste plaatsen hangen (onder het bijhorende pictogram). 

Deze moeten gekeurd worden. In de fuifzalen is het de taak van de uitbater om te zorgen dat alles in orde 

is. 

 Een EHBO-set is niet wettelijk verplicht, maar is zeker aan te raden. 

 Een evacuatieplan hangt vaak uit in de fuifzaal. Als er geen plan aanwezig is, spreek je met de leiding een 

plaats af op veilige afstand. Het is handig als de dj’s weten waar de nooddeuren zich bevinden zodat ze op 

een rustige manier via de micro de feestvierders naar buiten kunnen begeleiden.  

 Er mag niets over het brandalarm geplakt worden.  

 Er zijn verschillende brandblusapparaten, maar welke moet je gebruiken bij verschillende soorten branden. 

De stuurgroep zoekt dit op. 
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 JH Den Uitvlucht gaf enkele nuttige tips mee: 

CO2-flesses vast tapen zodat deze niet kunnen vallen en schaden aanrichten + de kabels onder de toog vast tapen 

zodat er geen kans is op kortsluiting.  

 

6. Skatepark 
- Er kwamen verschillende offertes binnen voor het skatepark aan het jeugdcentrum. (in bijlage enkele foto’s van 
het skatepark). Er is een inspraakmoment voorzien voor de skaters/bmx’ers op 12 april om 16.00u. in JH Den 
Uitvlucht zodat ze zelf nog wat kleine aanpassingen kunnen geven. Er zal minder onderhoud nodig zijn, maar er is 

een mogelijkheid om een kastje bij te plaatsen voor borstels in te bergen. 

 

7. Stand van zaken 
- De stuurgroep kijkt in samenspraak met de jeugddienst voor een nieuw subsidiereglement. Een concreet voorstel 

komt maar ten vroegste binnen enkele maanden.  

 

8. Financiën 

- De begroting werd overlopen (zie bijlage) 

 

9. Schepenkwartiertje 
- De KSA zou de exacte ledenaantallen moeten doorsturen naar de jeugddienst per groep. Het schepencollege 

moet dit weten zodat de juiste wetgeving kan worden toegepast voor de aanvraag van de lokalen.  

- Stad Waregem is geselecteerd om deel te nemen aan ‘groene sporen’ van de provincie West-Vlaanderen. Er is 
een selectie om ‘iets’ te doen met de Gaverbeek aan het jeugdcentrum. Meer weet Jo Neirynck er ook niet van. 

De stuurgroep is opgegeven om hieraan deel te nemen. 

- In Chiro Desselgem was er een oplevering van de binnenmuur. 

- De piste dat JH Jakkedoe naar het POC Desselgem zou verhuizen is verlaten. Er zijn teveel kosten. De bib komt 

in de plaats. 

- Veiligheid: er komt ook een inbraakveiligheidsvorming. Deze zal gegeven worden door de politie op de volgende 

jeugdraad.  
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11. “Smijt het eruit” 

- De jeugddienst in Deerlijk heeft een online formulier voor het indienen van de subsidies. De jeugddienst Ware-

gem kijkt voor een nieuw systeem zodat dit vlotter en gemakkelijker kan verlopen. 

- Er kwam een vraag of het mogelijk was om +16 of +18 op de bandjes te plaatsen. De speelpleinwerkingen gebrui-

ken deze bandjes ook en als er +16 of +18 opgeschreven staat, kunnen ze hier niet veel mee doen.  

- Chiro Desselgem schildert tijdens de paasvakantie in hun lokalen. Iedereen die wil komen helpen is zeker wel-

kom. 

- Akabe Funk had werking op zondag 5 maart en de zaal van het jeugdcentrum stond nog behoorlijk vol met mate-

riaal en kabels die uitgerold lagen. De jeugddienst zoekt dit verder uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier het volledige aanbod aan jeugdige evenementen!  

 

 

 

 

 

AGENDA VOLGENDE JEUGDRAAD 24 April: 

 Politievorming 

 Lijst brandweer brandpreventie overlopen 

 Subsidieregeling  

 Brainstorm dag & nacht 

 100-dagen vergadering: datum vastleggen 

 

 

 

 

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


12. Bijlage skatepark 



 



13. Bijlage Begroting 

 


