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Verslag jeugdraad 

04/02/2019 
 

Aanwezig  Jorg De Groote (jongenschiro Balegem), Florian Van Belle (jongenschiro Balegem), Pauline 

Van der Haegen (meisjeschiro Balegem), Jana Bogaert (meisjeschiro Balegem), Lara De 

Meulemeester (chiro Tel Aviv), Lauranne De Rauw (chiro Tel Aviv), Bavo Van Craeyenest  

(scouts scheldewindeke), Aaron Demeersseman (scouts Scheldewindeke) , Ube Petrus 

(KSA), Jasper Begyn (Pallieter), Bram De Smet (Pallieter) 

Kobe Simoens (onafhankelijk), Jakob Vandenhaute (onafhankelijk), Jelle Dutry 

(onafhankelijk) 

Mireille Helderweirdt (dienst sport en jeugd),  

 

 

Verontschuldigd   

Scouts Oosterzele, Martijn Saelens (onafhankelijk), Alexander Mehaus (onafhankelijk) 

 

EVA Oosterzele – coördinator Elena Lievens 
 

Voorstelling van EVA en de mogelijke subsidiëring van een vegetarische kookworkshop 

 

EVA – Ethisch Vegetarisch Alternatief 

EVA , de overkoepeling (www.evavzw.be) : EVA is vandaag uitgegroeid tot de tweede grootste vegetarische 

organisatie in Europa. Het team werd uitgebreid tot 12 mensen, we werken met meer dan 500 vrijwilligers 

en zitten sinds 2013 in een mooi groot pand in de Steendam in Gent dat we omtoverden tot het eerste 

Veggiehuis van België. 

Mede dankzij het succes van campagnes zoals Donderdag Veggiedag, eten steeds meer mensen in 

Vlaanderen en Brussel regelmatig vegetarisch. 1 op 2 Vlamingen zegt zelfs in de toekomst minder vlees te 

willen eten. Wij zien het als een van onze belangrijkste taken om het voor die grote groep mensen zo 

makkelijk mogelijk te maken om die goede voornemens om te zetten in de praktijk. 

 

Elena licht ook toe dat het zeker niet enkel gaat over vegetarisch eten, maar vooral ook dat het item 

vleesvermindering zeer belangrijk is. 

 

In Oosterzele is er een lokale afdeling van EVA (facebook : EVA Oosterzele). 

Coördinator Elena Lievens – elena.lievens@arteveldehs.be. 

 

Verenigingen die een vegetarische kookworkshop willen organiseren voor hun leden , kunnen van de lokale 

afdeling 50 euro subsidies krijgen.  

Scouts St-Kristoffel Scheldewindeke heeft vorig jaar de Nobelprei gekregen. Deze bijzondere prijs wordt 

uitgereikt aan de persoon die het voorbije jaar in Oosterzele een opmerkelijke veggie bijdrage leverde voor 

een meer plantaardige, gezonde, milieu- en diervriendelijke samenleving. 

 

Interesse in de subsidie of organiseer je een creatieve, vegetarische activiteit, neem contact op met Elena. 

Ook de jeugdraad is zeker geïnteresseerd om hierover te horen hoe deze items aan bod komen in de 

jeugdbeweging. 

 

Bijlage  : “Veggie op kamp” – een interessant veggiekampkookboekje. 

mailto:elena.lievens@arteveldehs.be
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VZW On Stage 
Voorstellen van “Good vibrations” – 9 februari in den Amb8 : optredens en afterparty. 

Bedankt voor de vrijkaarten !  

 

Volgende evenementen : 

21 april 2019 - Let's go Pâques in Time 2019! – den Amb8. 
 

26 april 2019 – Lokale helden 

Oproep : Ook in 2019 wil VZW On Stage lokaal muzikaal talent de kans geven wat podiumervaring op te 

doen en hun muziek te delen met de buitenwereld. 😊 

Speel jij muziek en ben jij afkomstig uit Oosterzele en geïnteresseerd in een optreden, stuur een mailtje 

naar info@vzwonstage.be! 

 

Goedkeuren verslag 5 november 2018 
Unaniem goedgekeurd. 

 

Mappencontrole 
 

Advies van de jeugdraad betreffende de verdeling van de werkingssubsidies voor erkende 

jeugdwerkinitiatieven werkingsjaar 2018 

Antwoord van het college van burgemeester en schepenen (05/12/2018-brief in bijlage). 

 
Het college stelt voor dat de adviesraad een aantal voorstellen van wijzigingen aan het bestaande 
subsidiereglement formuleert ter attentie van het gemeentebestuur zodat budgetten desgevallend kunnen 
verschoven worden ten gunste van terugbetaling van kadervorming.  
Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het door het gemeentebestuur toegestane maximale 
budget. 

 
Er is een werkgroepvergadering doorgegaan op 3 december 2018. 

Aanwezig : Luna Ghijs, Hylke Damien, Jonas Van der Heyden, Kobe Simoens, Bram De Smet, Pauline Van der 

Haegen, Mireille Helderweirdt 

Vanuit deze werkgroep werden de volgende voorstellen geformuleerd om te bespreken voor een advies :   

Betreffende de financiën :  

De overschotten van subsidies die niet geheel zijn opgebruikt toevoegen aan de tekorten. 

Indien er geen tekorten zijn, toevoegen aan de werkingssubsidies. 

Van de milieusubsidies schuift er 500 euro over naar terugbetaling kadervorming. 

 

Betreffende de inhoud van de subsidiereglementen : 

Elk reglement wordt bekeken en inhoudelijk aangepast met bv toevoegingen wat subsidieerbaar is. 

Er wordt gekeken naar uitbreiding van de te subsidiëren zaken. 

 

Aan de vertegenwoordigers van de verenigingen wordt gevraagd dit te bespreken met de leidings-

/bestuursploeg zodat hierover input kan gegeven worden op de volgende jeugdraad. 

Op de jeugdraad van 4 maart zal het advies besproken en  geformuleerd worden. 
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Aanvraag werkingssubidies 2018 – voor 1 april 2019 te bezorgen aan de jeugddienst 

Enkel de aanvragen van jongenschiro en meisjeschiro Balegem moeten nog worden 

binnengebracht. 
 

Stand van zaken betreffende onderstaande subsidies :  

Renovatiesubsidies - Subsidies voor brandveiligheid – Milieusubsidies 

 

Er zijn enkele aanvragen binnen voor kleine bedragen. 

Scouts Scheldewindeke heeft een aanvraag voor verlichting naar ledverlichting en voor nieuwe bekabeling 

en een controle van onze elektriciteitskast – 3 366 euro. 

Jongenschiro Balegem – KSA hebben ook nog plannen voor renovaties. 

Offertes moeten binnen zijn voor 1 maart ! 

Bespreking op de jeugdraad van 4 maart 2019. 

 

Fiscale attesten 
Deze fiscale attesten worden uitgereikt aan de ouders van kinderen die geen 12 jaar zijn. 

Deze attesten kunnen uitgereikt worden voor kampen, weekends, … 

 

Elke groep heeft nieuwe originele fiscale attesten voor 2019 gekregen.  

Een digitale versie van het fiscaal attest wordt nog doorgestuurd. 

 

Het voorste blad is ingevuld door de gemeente. Dwz dat de gemeente jullie vereniging heeft erkend en dat 

jullie fiscale attesten mogen uitreiken. 

De achterkant moet door jullie worden ingevuld. 

Het is handig als jullie op de achterkant eerst een aantal gegevens invullen (data, opvangdagen, 

inschrijvingsgeld, etc….), deze attesten kopiëren en dan de persoonlijke gegevens invullen. Dit spaart een 

beetje werk uit. Natuurlijk rekening mee houden dat je nog enkele lege exemplaren hebt voor de komende 

weekends, …  

 

Opmerkingen 

• De attesten zijn voor de kinderen die geen 12 zijn. Wanneer iemand tijdens het kamp 12 wordt, 
dan tellen enkel de dagen voordat het kind 12 wordt (bv. als het kind de vierde dag 12 wordt, dan 
tellen de drie dagen ervoor nog mee. Vanaf de verjaardag niet meer.) 

• Hou van alle attesten een kopie bij in een map. 

• Geef de attesten een volgnummer. Maw : hou een lijst bij van de deelnemers op kamp, nummer de 
kinderen die een attest krijgen en schrijf hetzelfde nummer op het attest. 

• Deze attesten ten laatste in april 2020 aan de ouders bezorgen.  
Je kan ze natuurlijk ook eerder meegeven; bv. bij de betalingen van het kamp, weekend, …. 

Planning jeugdraad 
 

Het is belangrijk om onderstaande items te bespreken in jullie bestuurs-/leidingsploegen. 

Op de jeugdraad van 4 maart komen deze items opnieuw aan bod. 

 

“Nacht van de jeugdbeweging” op 18 oktober 2019 

Het dagelijks bestuur van de jeugdraad blijft te beperkt om dit te organiseren. 

Zijn er verenigingen die dit (opnieuw 😊) op zich willen nemen ? 
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 “Weekend van de jeugd” – 19 en 20 oktober 2019 

Interesse om dit opnieuw te organiseren ? 

Wie wil de eindverantwoordelijkheid op zich nemen ? 

 

Infomoment jeugdraadweekend 

Er is veel interesse in een jeugdraadweekend, zoals in vroegere tijden. 

Er wordt gepolst naar organisatoren en 2 eindverantwoordelijken. 

We plannen een infomoment voor alle geïnteresseerde organisatoren en geïnteresseerde 

eindeverantwoordelijken. Daar wordt toegelicht wat wordt verwacht, wat de kritieke valkuilen 

zijn, welke mogelijkheden er zijn, etc .. 

Er volgt een mail met datum van bijeenkomst. 

 

Themaraden 

Vanuit het dagelijks bestuur van de jeugdraad wordt voorgesteld om de jeugdraden af en toe af te 

wisselen met een themaraad. 

Momenteel worden 2 themaraden gepland : groepsleidingsvergadering en jeugdraadweekend. 

De deelnemers van de jeugdraad vinden dit zeker een meerwaarde om dit verder in de toekomst 

zo te plannen. 

 

Vraag aan de bestuurs- en leidingsploegen tegen de volgende jeugdraad :  voorstellen van thema’s 

waarrond in de toekomst kan worden gewerkt.  

 

Groepsleidingsvergadering gaat door op maandag 18 maart om 19.30u 

 

 

Campagne “Effe uitblazen” 

 

De Politiezone Rhode & Schelde (Destelbergen, Melle, Merelbeke en 

Oosterzele), DRUGPUNT en DE KIEM vzw lanceren de Drugpunt-campagne: 

‘Effe uitblazen’.  

Effe uitblazen is een initiatief  dat  zich  richt  tot  jongeren  die hun  rijbewijs  

behalen.  Op  een eenvoudige en laagdrempelige manier willen we deze 

jongeren attent maken op de risico’s van rijden onder invloed van alcohol 

 

Een rijbewijs  behalen is voor elke  jongere een belangrijk moment. Van dit moment will en  

w e  gebruik maken om jongeren preventief in te lichten over het gebruik van alcohol en de 

gevolgen ervan in het verkeer. Elke jongere krijgt  bij  het  afhalen  van  het  rijbewijs  in  

het  gemeentehuis gratis een alcoholtester, een sleutelhanger en een postkaart met daarop 

preventieve tips over alcoholgebruik tijdens het uitgaan.  

 

Varia 

• Samenwerking met Jan Van Hecke betreffende de drank in den Amb8 blijft moeilijk 

verlopen.  

De jeugdbewegingen werken vaak zelf voor andere activiteiten, die doorgaan in de lokalen 

of andere plaatsen, met de brouwer die ook levert in den Amb8. De prijzen die moeten 

betaald worden verschillen sterk in de 2 situaties – de prijzen in den Amb8 zijn weer 

omhoog gegaan , terwijl de brouwer vaak heel wat kortingen/acties levert. 
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• Simon heeft een overzichtsdocument opgesteld ivm ervaringen in en aan den Amb8. Dit 

wordt rondgemaild om het grondiger te bekijken en wordt besproken op de volgende 

jeugdraad. 

• Bij het aanvragen van evenementen wordt vanaf heden gevraagd een extra formulier in te 

vullen betreffende security.  

• De kalender met activiteiten werd op de jeugdraad aangevuld door Simon. De link is te 

vinden op de facebookpagina van jeugdraad oosterzele. 

 

 

 

Volgende jeugdraad : 4 maart 2019 om 20u. 


