VERSLAG JEUGDRAAD
Datum: donderdag 22 april 2021
Uur: 20u – 21u
Plaats: online
Aanwezig: Maaike De Rudder (burgemeester), Stefanie Van Duyse (JC), Ine Opgenhaffen
(afdelingshoofd) , Piet Cornelis (Scouts Sint-Johannes), Femke Lanssens (Speelplein),
Annelore De Meyer en Lieselot De Meyer (Chiro Saleghem), Emma Caals en Toon Van
Puyvelde (Scouts Bermijn), Merel de Deckere (Chiro Interjeugdig), Marte Schelfhout en
Jolien Vael (KLJ), Hans Mennes (Jeugddienst en verslag)
Agenda
Punt 1: Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
Punt 2: Fiscale attesten
Fiscale attesten zijn aan de verschillende jeugdverenigingen bezorgd. Seintje naar de
Jeugddienst wanneer dit niet ontvangen is.
Een jeugdkamp is fiscaal aftrekbaar en dit fiscale attest is het bewijs daarvan dat ouders
kunnen gebruiken voor hun belastingaangifte.
Punt 3: Project 10 000 stappen
Project werd door Hans toegelicht. Geïnteresseerden die willen deelnemen aan het overleg
op 28 april (14u30 online) mogen dit laten weten aan de Jeugddienst.
Punt 4: Corona
Het is nog afwachten op de richtlijnen van de overheid over de manier waarop we onze
kampen gaan mogen organiseren. De persconferentie op 23/04 brengt hopelijk al wat
duidelijkheid. Volg dus de informatie die je kan vinden op de gemeentelijke Facebookpagina,
website van de koepelorganisaties …
Zijn er vragen of twijfels i.v.m. de huidige coronaregels mogen jullie deze altijd stellen aan de
Jeugddienst.
Punt 5: Rondje
Gemeente
•

Kampvervoer
Graag per vereniging 1 verantwoordelijke om te communiceren naar de Jeugddienst.
Dit om te vermijden dat er vijf of zes contactpersonen zijn van eenzelfde vereniging
en zodoende het overzicht te kunnen bewaren.
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•

Stille studeerplaatsen
De burgemeester bedankt uitdrukkelijk de verantwoordelijken die hier hun schouders
hebben ondergezet. Ook de bib zal als stille studeerplaats terug beschikbaar zijn.
Verenigingen die een aanvraag hebben ingediend voor de vorige periode mogen
deze aanvraag terug gebruiken maar geven de nieuwe periode en de naam van de
verantwoordelijke door aan de Jeugddienst.

•

Kasacties
Deur-aan-deur verkopen zijn momenteel verboden. Ook een kasacties aan de
winkels wordt momenteel afgeraden door de koepelorganisaties.
Vraag tijdig aan indien jullie een actie gaan doen.
Er kwamen bedenkingen i.v.m. de kasacties om aandacht te schenken om niet
allemaal hetzelfde te verkopen en al zeker niet op dezelfde dag.
Een optie is om telkens in de FB-groep van de Jeugdraad te delen wanneer en wat
jullie als kasactie doen zodat iedereen hiervan op de hoogte is en er rekening mee
kan houden.
Interjeugdig geeft mee dat zij vooral kasacties op eigen (deel)gemeente doen en dus
niet in het vaarwater van andere terechtkomen.

•

Zomerkalender
Hans legt het concept van de zomerscheurkalender uit voor de jeugdige inwoners
van onze gemeente volgens hetzelfde principe als de doe-boekjes vorige zomer. De
vraag wordt gesteld of de Jeugdraad dit idee genegen is en mee wilt dragen. Er wordt
geen verder engagement gevraagd van de Jeugdraadsleden.
Femke en Merel reageren positief, het is een leuk idee voor onze jeugd.
Bedoeling is wel dat de verdeling niet via de verenigingen verloopt maar wel via post
of zaalwachters. De zomerkalender wordt verzonden op hoofddomicilie van het kind.
Besluit: de jeugdraad stapt mee in het verhaal van de zomerkalender.

•

Jeugdhuis
We hebben gepeild naar jullie meningen en ideeën over het Jeugdhuis. Wat zijn de
verwachtingen van jullie (de jeugdverenigingen) hier omtrent.
- Scouts mist een jeugdhuis zoals vroeger.
- Tappers en dergelijke geen probleem <> bestuursleden, verantwoordelijken wel.
- Wat met de buurt (verleden buurman)?

De burgemeester geeft aan dat er eventueel terug gepolst zal worden naar de
interesse om terug een werking op te starten maar breder dan enkel jeugd. Er zou
eventueel een concept van een buurthuis uitgewerkt kunnen worden.
Binnen dit concept zou dan plaats zijn voor vertegenwoordigers vanuit de jeugd.
Hier wordt meer duidelijkheid rond gevraagd. Wat en hoeveel werk kruipt hier in voor
de jeugd die zich hiervoor wil engageren.
- Piet toont interesse van scouts Sint-Johannes;
- Merel geeft aan dat zij meer plaatselijke oorden opzoeken. (Oude Statie/Molenberg)
maar vond het wel een fijne ervaring om nieuwjaar te vieren in het Jeugdhuis met
heel wat leden van verschillende jeugdverenigingen.
- De Klinge heeft het nieuwe parochiehuis.
-Scouts Bermijn meestal St-Pauwels / St-Niklaas.

Rondje
a. Jeugdverenigingen
i. Speelplein /

ii. Scouts Bermijn (poort oké?)
Het pompsysteem op de poort is “top”!
iii. Scouts Sint-Johannes
iv. Interjeugdig
Geeft mee dat het Konijnenplein (bos) afgezet is voor bijen => op zoek
naar een andere optie.
Hoge Rode Moer? => Spelen vaak andere kinderen op het pleintje
Voetbalveld KSK Klinge? => contact opnemen met voetbal.
Rond deze periode worden de voetbalvelden wel ingezaaid.
Is voetbalveld Spaans Kwartier een optie of is deze afstand te ver?
Is er terug een mogelijkheid tot dubbele subsidie?
Jeugdverenigingen krijgen hetzelfde bedrag als 2019.
Vraag naar tweede spelkoffer zoals vorig jaar. Zéér positief bevonden!
v. Chiro Saleghem
Stelt de vraag om terug drinkbussen aan te schaffen voor op Bivak.
Een 100-tal leden.
De KLJ is dit idee ook genegen, zij vonden het ook handig vorig jaar
hiervan gebruik te maken.
Scouts Sint-Johannes geeft aan dit niet nodig te hebben. Hun leden

brengen eigen drinkbekers en drinkbussen mee.
Stefanie geeft mee dat deze drinkbussen kunnen aangekocht worden
met de subsidie die ze krijgen voor duurzaam materiaal.
Mogelijkheid om terug een tweede spelkoffer mee te krijgen. Zeer
positief bevonden.

vi. KLJ SGW /
vii. Organisatie Kampvuurfestival (aanvraag overleg)
Kampvuurfestival is in voorbereiding (als het mag) en vraagt overleg
op 26-27-28 april en vragen of ook Nicholas hierbij kan zijn.
Hans contacteert Nicholas of hij ergens een vrij moment heeft.
Momenteel zeer druk met vaccinatiecentrum.
Besluit:
Wat

Opvolging

Organisatie kampvuurfestival vraagt een
gesprek met Jeugddienst en Nicholas.

Jeugddienst

Mogelijkheden bekijken tweede
spelkoffer
(cfr. Vorige zomer)

Jeugddienst

Interjeugdig
Bekijken optie voor meer speelruimte

Jeugddienst

Kasacties
Op voorhand plaatsen in de FB-groep.

Iedereen

Kampvervoer
Graag per vereniging 1
verantwoordelijke communiceren naar
Jeugddienst.

Iedereen

Stille studeerplaatsen
KLJ en scouts gaven blijk van interesse.

Jeugddienst Burgemeester beslissing KLJ
=>ok
Aanvraag scouts nog niet
ontvangen.

Met jeugdige groeten

Gesprek zal plaatsvinden week
17/05 (na nieuw overlegcomité)
Sander bekijkt wat past voor
organisatie, Hans wat past voor
cultuur en Nicholas.

