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Verslag jeugdraad 

02/09/2019 
 

Aanwezig  Thomas Mortier (jongenschiro Balegem), Dries Van Hoorde (jongenschiro Balegem), Nanou 

Deschuymer (meisjeschiro Balegem), Pauline Van der Haegen (meisjeschiro Balegem), 

Hanne De Sutter (chiro Tel Aviv), Dahlia De Deyn (chiro Tel Aviv),  Matisse De Kleermaeker  

(scouts scheldewindeke), Jonas Van der Heyden (scouts Scheldewindeke) , Robin De 

Boel(KSA), Maxime Colmant (KSA), Nest Den Haese (Pallieter) 

Kobe Simoens (voorzitter), Jakob Vandenhaute (penningmeester), Jelle Dutry 

(onafhankelijk),Alexander Meheus (onafhankelijk), Lennert Willems (onafhankelijk), Jana 

Bogaert (onafhankelijk), 

Elsy De Wilde (schepen van jeugd), Mireille Helderweirdt (dienst sport en jeugd). 

Louise Van Hoorde (Open VLD plus), Mara Temmerman (Groen) 

 

Verontschuldigd Schepen Elsy De Wilde  

Afwezig   Scouts “Sjaloom” Oosterzele, Ann-Sophie Van Baeveghem 

 

 

Goedkeuren verslag 6 mei 2019 

Unaniem goedgekeurd 

 

Jeugdraadmappen  

De relevantie van de mappen is voorbijgestreefd. 

Er wordt overgeschakeld naar een drive om alles digitaal beschikbaar te stellen – het dagelijks 

bestuur maakt er werk van. 

 

Nieuwe leden jeugdraad 

Een aantal jongeren willen graag lid worden van de jeugdraad en zijn geïnteresseerd om mee te 

werken aan het Oosterzeels jeugdbeleid. 

Aanwezig : Jana Bogaert en Lennert Willems. De leden van de jeugdraad zijn unaniem akkoord met 

hun coöptatie. 

Nieuwe geïnteresseerden : Valerie Vervaenen, Seppe Willems, Paulien De Visscher, Martijn Van 

Caneghem, Lauren Demaertelaere, Clara Van Durme. 

Alle geïnteresseerden worden uitgenodigd naar een infovergadering op maandag 16 september 

2019 om 20u in de kleine vergaderzaal van de sporthal. 
 

Werkingstoelage jeugdraad 2020 

Adviesraden kunnen een toelage aanvragen indien hun werkingsmiddelen lager liggen dan 750 

euro. De financiële toelage die kan aangevraagd worden, is een aanvulling tot het beschikbare 

bedrag van 750 euro. De jeugdraad beschikt over meer dan 750 euro en vraagt dus voor 2020 

geen toelage aan.  

De rekening van de jeugdraad is op dit moment geblokkeerd door de administratie die nog niet in 

orde is. Schepen Elsy volgt dit op. 
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Evaluatie kampen zomervakantie 

Alle jeugdbewegingen hebben een goed kamp gehad. Hier en daar een aantal ervaringen die 

minder aangenaam waren :  

 

Meisjeschiro balegem : een aantal leden hadden last van impetigo. Gezien deze huidziekte nogal 

besmettelijk is, is deze ook verder verspreid bij andere kinderen. 

 

Scouts Windeke 

Het dubbel gebruik van de kampplaats in Gooik (door eigen jeugdbewegingsleiding ter plaatse), 

was niet zo tof. Dit was een situatie die liever vermeden wordt in de toekomst. 

 

KSA oosterzele 

In Pesche waren 18 jeugdbewegingen op kamp. De eigenaar van de kampgronden had heel wat 

groepen toegelaten, het kleine dorp was overspoeld. Er kwamen heel wat klachten die niet terecht 

waren omdat de inwoners niet wisten wat gebeurde bij welke groepen. Pesche best vermijden de 

eerstkomende jaren 😊. 

 
Vervoer tenten jeugdbewegingen 
 
Vorige jeugdraad kwamen de hoge kosten van vervoer voor leden/vervoer materiaal voor de 
kampen ter sprake. Schepen Elsy heeft op het CBS besproken of de gemeente hierin kan 
ondersteunen. 
Hieruit heeft het CBS de volgende beslissing genomen betreffende de ophaling van tenten bij 
ULDK door de gemeente :  
 
Akkoord om voor voor alle jeugdverenigingen samen eenmalig per jaar tenten te halen en 
eenmaal per jaar tenten terugbrengen op 1 gemeenschappelijke datum naar één centrale plaats te 
Oosterzele. 
 
In 2019 had enkel chiro Tel Aviv nog problemen om vervoer te vinden om de tenten terug te 
brengen. Deze samenwerking is heel goed verlopen , met dank van chiro Tel Aviv aan het 
gemeentebestuur. 
 
In 2020 zullen jongenschiro Balegem en meisjeschiro Balegem gebruik maken van de 
uitleendienst. Zij zullen hun ophaalmomenten en  afhaalmomenten samen vastleggen en op tijd 
doorgeven welke tenten wanneer aangevraagd zijn. 
 
Chiro Tel Aviv gaat op buitenlands kamp en zal wsh geen vervoer van tenten nodig hebben. Indien 
anders, stemmen zij af met de Balegemse chiro’s. 
 
Materiaal uitleen jeugdraad 
In de nabije toekomst wordt de uitleendienst op punt gezet. 
Een decibelmeter wordt niet aangekocht, nieuwe machientjes om vals geld te detecteren ook niet 
(wel stiften). Er zullen wel nieuwe fluovestjes gekocht worden. 
To do : informeren op jullie groepsraad/LK/bestuursvergadering : wat vinden jullie dat in de 
fuifkoffer zou moeten zitten ? De bespreking is voor de jeugdraad van oktober. 
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Opstart werkingsjaar 2019 – 2020 
 
Jongenschiro balegem 

Startdag 22 september. 

Leiding : 19 

Groepsleiding : Jorg en Jasper 

 

Meisjeschiro balegem 

Startdag 22 september. 

Leiding : 19 

Groepsleiding : Julie en Nanou 

 

Scouts Windeke 

Startdag 22 september. 

Leiding : in de 20 … 

Groepsleiding : Bavo, Hylke en Jonas 

 

Er is een ledenstop ! 

In de jongste 3 takken worden maximaal 50 leden toegelaten. 

Voorkeursregeling van inschrijven :  

 Huidige leden 

 Broer in de scouts 

 Kind van oud-leiding 

 Inschrijvingsdatum 

 

Chiro Windeke 

Startdag 21 september. 

Leiding : 13 

Groepsleiding : Hanne, Cato en Dahlia 

 

KSA oosterzele 

Startdag 15 september. 

Leiding : de “oude” leiding draait mee tot februari, daarna is er een nieuwe leidingsploeg. 

Een aantal van de huidige leiding zitten momenteel voor een paar maand in het buitenland. 

Groepsleiding : Ube en Robin 

 

Scouts Oosterzele 
Niet aanwezig 
 
Pallieter 
De jeugdclub is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden !  
Er wordt extra aandacht gegeven aan werving, promotie, …… 
Streefdatum voor een nieuw bestuur en nieuwe taakverdeling is half oktober. 
 
Nacht van de jeugdbeweging 18 oktober 2019 
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Deze organisatie zal opgenomen worden door de jeugdraad. 
Verantwoordelijke : Jakob Vandenhaute 
 
Weekend van de jeugd 19 en 20 oktober 

Jonas meldt dat er deze week in actie wordt geschoten voor vergaderingen 😊 
 
Identiteitsfiches 2019-2020 
To do : Ten laatste ingevuld (al dan niet digitaal) te bezorgen aan Mireille op 7 oktober. 
 
Subsidies 2018-2019 

o Overlopen aanvragen renovaties, brandveiligheid, milieu 
o Overlopen terugbetaling kadervorming 

 
 

Stand van zaken betreffende onderstaande subsidies :  

Renovatiesubsidies - Subsidies voor brandveiligheid – Milieusubsidies 

 

Aanvragen renovatiesubsidies 

Scouts St-Kristoffel  Ramen  6 075,65 euro 

Meisjeschiro Balegem Boiler  95 euro 

    Ramen en deuren : er kan nog een aanvraag gebeuren voor  

max. 6 300 euro 

 

Aanvragen milieusubsidies 

Pallieter   Diepvries 187 euro 

Jongenschiro Balegem Pomp deur 54,99 euro 

Meisjeschiro Balegem Ledverlichting 89,24 euro 

Scouts St-Kristoffel  Herbruikbare bekers 907,02 

Er is nog 1 261 euro budget. 

 

Aanvragen subsidies brandveiligheid 

Scouts St-Kristoffel  Vernieuwing elektriciteit 3 366,58 euro 

Meisjeschiro Balegem Onderhoudscontract Etac 132,50 euro 

Te verwachten aanvraag : factuur onderhoudscontract jongenschiro Balegem. 

 

To do en niet vergeten ! Bezorgen (al dan niet digitaal) van de attesten van gevolgde kadervorming 

en de aanvraag voor de kampsubsidies. 

 

Aanpassingen reglement gebruik citi’s in onze gemeente 
 
Het reglement is aangepast en er wordt vanaf nu ook gewerkt met een aanvraagformulier. 
Beide te vinden op de website :  
https://www.oosterzele.be/Portals/0/Documenten/Publicaties/reglement_juni2019.pdf 
Kobe overloopt de belangrijkste wijzigingen. 
 
Vraag vanuit de jeugdraad : kan er al gebruik gemaakt worden van de plotter ? 

https://www.oosterzele.be/Portals/0/Documenten/Publicaties/reglement_juni2019.pdf
https://www.oosterzele.be/Portals/0/Documenten/Publicaties/reglement_juni2019.pdf
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Afvaardiging Gecoro 
 

Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening is op zoek naar jongeren om deel uit te maken van 
deze commissie. Deze commissie komt 4x/jaar samen. 
De Gecorro adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de 
ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over 
stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Tenslotte kan de Gecoro advies geven 
over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met 
ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging. 
Alles wordt toegelicht in begrijpelijke taal. 
Update : er zijn reeds 2 geïnteresseerden gevonden. 
 
 

Info vanuit de dienst sport&jeugd 
 

• Opstart kindergemeenteraad : een participatieproject dat later dit schooljaar zal opgestart 
worden. 

• Meerjarenplan : welke noden/behoeften zijn er voor kinderen en jongeren in onze 
gemeente ? Welke doelstellingen/acties zouden jongeren willen zien ? Let it know ! 

• Informeren i-schoolprogramma 
 
 
Info van schepen Elsy 
 

 

Schepen Elsy is op 28 augustus  
mama geworden van Jef. 

Proficiat  !! 
 
 

 
 
Varia 
Een buurman van scouts Scheldewindeke houdt alles nauwlettend in de gaten en telefoneert voor 
het minste naar de schepen. Vaak ook over zaken die enkel de scouts aangaan. Een vervelende 
situatie! 
De ligging van hun lokalen is niet ideaal. Tegelijkertijd ervaart de leiding steeds meer het 
plaatstekort in lokalen en op buitenterreinen. Het wordt steeds moeilijker om activiteiten binnen 
en buiten te laten doorgaan voor alle groepen. 
Een stille denk- en uitkijkpiste naar andere huisvesting is gestart …… 
 
Meisjeschiro Balegem viert zijn 50-jarig bestaan in het weekend van 1-2-3 mei 2020. 
Tegen dan verven ze graag de gevel van hun gebouw. Wie kan hen praktische informatie geven ? 
De mama van Hanne – Petra Van den Hecke – is architecte en heeft een groot 
jeugdbewegingshart. Hanne geeft de tip eens bij Petra te informeren. 
 
Op Westernweekend zijn een paar incidenten(valse jetons – aanvaringen, ….) geweest met 
mensen die ook leiding zijn bij een jeugdbeweging  
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Er ontstaat een gesprek over de volgende items : 
➢ waar ligt de grens tussen wat kan/niet kan 
➢ jongeren die ook leiding zijn : wanneer worden de jongeren aangesproken – wanneer 

wordt de groepsleiding/leiding aangesproken ? 
→ de jongeren worden sowieso aangesproken over hun gedrag 
→ de groepsleiding en medeleiding zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag van deze personen, 
maar een gesprek over de consequenties en over de beeldvorming die door hen over de 
jeugdbeweging wordt gemaakt komt de jeugdbeweging zeker niet ten goede. Een bewustmaking 
hiervan is zeker relevant voor de boosdoeners zelf, maar nog meer in kader van het tekort dat 
hierdoor wordt aangedaan aan de andere leiding en de appreciatie voor hun inzet en 
gedrevenheid. 
 
Infomomenten van de jeugdraad in de leidingsploegen 
Een aantal DB-leden zijn op bezoek geweest bij de verschillende jeugdbewegingen om de werking 
van de jeugdraad toe te lichten. Dit is zeker positief ervaren ! 
Er wordt aangegeven dat het interessant is om jaarlijks langs te gaan en de info te herhalen, zeker 
voor nieuwe leiding. 
 
Activiteitenkalender 
De activiteiten voor komende tijd zijn ingegeven. 
In de toekomst mag je je activiteiten laten opnemen in de agenda door een mail te sturen met de 
info naar  
jeugdraadoosterzele@gmail.com. 
 

Groepenronde 
De leiding geeft aan teveel mails te ontvangen. 
Op de jeugdraad komt men tot een akkoord dat mails met de activiteiten van de verschillende 
verenigingen niet meer worden doorgestuurd. 
De leden van de jeugdraad krijgen het verslag van de jeugdraad in de mailbox. 
Er zal iemand van het dagelijks bestuur van de verslagen een korte versie maken en doorsturen 
naar de leiding die niet in de jeugdraad zit. 
Zo zal het mailverkeer verminderen. 
 
Thema-avonden 
De jeugdraad wil thema-avonden organiseren : de bedoeling is om leiding die met de genoemde 
thema’s bezig zijn in de vereniging,  rond de tafel te verzamelen om samen het thema uit te 
diepen. 
 
November : Fuiven en den Amb8 – wie will dit thema (en het document) voorbereiden ? 
December : groepsleidingsvergadering 
Maart : financiën in de vereniging en op kamp 
Mei : kamp 
 
Specifieke data volgen. 
 

Volgende jeugdraad : maandag 7 oktober 2019 om 20u. 


