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Verslag jeugdraad 

04/03/2019 
 

Aanwezig  Thomas Mortier (jongenschiro Balegem), Clara Van Durme (meisjeschiro Balegem), Enola 

De Wever (meisjeschiro Balegem), Lara De Meulemeester (chiro Tel Aviv), Luna Ghijs (chiro 

Tel Aviv), Aaron Demeersseman  (scouts scheldewindeke), Jonas Van der Heyden (scouts 

Scheldewindeke) , Ube Petrus (KSA), Jasper Begyn (KSA), Hannelore Vande Keer (scouts 

Oosterzele), Hana Pottie (scouts Oosterzele), Bram De Smet (Pallieter), Waso Vandenhaute 

(Pallieter) 

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

(onafhankelijk), Martijn Saelens (onafhankelijk), Simon Van der Spiegel (onafhankelijk), 

Alexander Meheus (onafhankelijk) 

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

 

  

 

 

Verwelkoming schepen van jeugd – Elsy De Wilde 

Schepen Elsy kijkt er naar uit om de komende 6 jaar samen met de Oosterzeelse jeugd vorm te 

geven aan het jeugdbeleid in Oosterzele. 

Zij vraagt zeker een seintje te geven bij vragen of indien er zaken besproken moeten worden. 

Contactgegevens  : elsy.dewilde@oosterzele.be – 0494 86 57 04 
 

 

Goedkeuren verslag 4 februari 2019 
Unaniem goedgekeurd. 

 

Mappencontrole 
 

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

jeugdwerkinitiatieven werkingsjaar 2018 

Advies is gegeven op de jeugdraad van 5/11/2018. 

Antwoord van het college van burgemeester en schepenen (05/12/2018). 

 

Er is reeds in de vorige jeugdraad gesproken over het voorstel van verschuiving van budgetten. 

Dit financieel luik wordt opgenomen in het advies. 

Er is ook een inhoudelijk luik : op welke manier/met welke aanvullingen/schrappingen willen jullie 

de reglementen aanpassen ? Zijn er voorstellen ? 

Graag bespreken in jullie groepen en de opmerkingen mailen tegen 20 maart    To do ! 

 

Tegen de jeugdraad van april wordt hiervan een overzicht gemaakt en dit wordt besproken op de 

volgende jeugdraad zodat een definitief advies kan geformuleerd worden. 
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Aanvraag werkingssubidies 2018 – voor 1 april 2019 te bezorgen aan de jeugddienst 
De aanvraag van de jongenschiro is nog niet binnen. 

De andere aanvragen zijn in orde. 

 

Stand van zaken betreffende onderstaande subsidies :  

Renovatiesubsidies - Subsidies voor brandveiligheid – Milieusubsidies 

Sinds de vorige jeugdraad zijn geen nieuwe aanvragen binnengekomen. 

Als er verenigingen zijn met plannen die mogelijks passen binnen deze subsidies, zeker de offertes 

bezorgen aan Mireille voor 20 maart     To do ! 

 

Een bespreking van binnengekomen aanvragen wordt geagendeerd op de jeugdraad van 1 april. 

 

Planning jeugdraad 
 

“Nacht van de jeugdbeweging” op 18 oktober 2019 

De Pallieter wil, zoals vorige jaar, de organisatie op zich nemen. 

Alvast bedankt en geef gerust een seintje als jullie nog op zoek zijn naar medewerkers. 
 

 “Weekend van de jeugd” – 19 en 20 oktober 2019 

Er is zeker interesse om ook dit jaar iets te organiseren voor alle leden van de jeugdbewegingen, 

maar er zal een overleg gepland worden of het concept zoals nu behouden blijft of dat er een 

nieuw concept geïnstalleerd wordt. 

Er wordt een datum voor een bijeenkomst gepland. Datum wordt later gemaild. 

 

Wie van jullie leidingsploeg/bestuursploeg heeft interesse om deel uit maken van deze  

werkgroep ? Graag mailen naar Mireille voor 20 maart    To do ! 

 

 

Infomoment jeugdraadweekend : 18 maart om 19u in de vergaderzaal van de sporthal 

 

Bavo Van Craeyenest 
Lennert Willems 
Matis De Weert 
Hylke Damien 
Jeroen Nuyttens 

Lauranne De Rauw 
Lara De Meulemeester 
Valerie Vervaenen 

Kobe Simoens 
Jelle Dutry 

 

 

Iedereen hoort binnen de vereniging naar welke weekend in het jaar de voorkeur gaat voor een 

jeugdraadweekend. Vroeger was dit het 4de weekend van september. 
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Projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen 

 

Elke vereniging heeft een brief gekregen met onderstaande info :  

 

De scholen kunnen een projectaanvraag doen en zo eventueel een subsidie toegekend krijgen om 
er een kwaliteitsvolle, groene bewegingsruimte van te maken. 
Eén van de voorwaarden voor het indienen van dit project is dat de speelplaats van de 
aanvragende school wordt opengesteld in het weekend, schoolvakanties, avonduren voor 
jeugdverenigingen, sportverenigingen en andere gebruikers. 
De dienst Sport & Jeugd wil graag peilen naar de interesse bij de Oosterzeelse jeugd- en 
sportverenigingen om eventueel gebruik te maken van de speelplaatsen op de eerder genoemde 
momenten. 

 

Scouts St-Kristoffel Scheldewindeke heeft grote interesse in het gebruik van de schoolspeelplaats 

van VBS Scheldewindeke. 

Jongenschiro en meisjeschiro Balegem mogen tijdens hun werking gebruik maken van de 

speelplaatsen van VBS Balegem. Dit is een grote meerwaarde voor beide chirogroepen. De 

samenwerking met de school loopt vlot. 

Er wordt nagegaan op welke manier de interesse van scouts St-Kristoffel wordt doorgegeven aan 

de school. 

 

 

Gebruik citi’s 

 

Er werd opgemerkt dat de jeugdverenigingen weinig gebruik maken van de citi’s voor publiciteit 

voor hun evenementen. 

De voornaamste redenen die worden aangegeven zijn :  

• Het formaat is een formaat waarin de meesten niet hun affiches laten drukken. De 

meesten hebben geen A2formaat. 

• Minsten 6 weken vooraf bezorgen is een periode die voor jeugd te lang is. Ze hebben hun 

affiches meestal pas later. 

• De affiches binnenbrengen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis is niet zo 

evident. 

 

Chiro tel Aviv Scheldewindeke meldt dat de sponsors die vermeld waren op hun affiches 

onzichtbaar gemaakt zijn in de citi’s. De sponsors waren hierover ontevreden. 

 

Schepen Elsy licht toe dat er in april een evaluatie is van het reglement en er eventueel wijzigingen 

mogelijk zijn. 

De schepen adviseert de jeugdraad een advies te schrijven. 

Schepen Elsy zal nu al informeren of het mogelijk is om de affiche digitaal door te sturen zodat 

deze op de gemeente kan worden afgeprint en meegenomen worden om in de citi’s te hangen. 
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Aanvragen van een slijterijvergunning 

Wie sterke drank verkoopt op zijn evenement, moet een aanvraag doen voor een 

slijterijvergunning. 

De procedure zit in de jeugdraadmap, maar zal ook digitaal bij het verslag gevoegd worden zodat 

iedereen deze ook digitaal kan bewaren. 

 

Enquêteformulieren jeugdlokalen 

Intussen ook doorgemaild naar Pallieter. 

Reeds doorgemaild gekregen van scouts Scheldewindeke en scouts Oosterzele. 

Graag de andere verenigingen ook !   To do ! 

 

Varia dataronde 

De kalender met activiteiten werd op de jeugdraad digitaal aangevuld. De link is te vinden op de 

facebookpagina van jeugdraad Oosterzele. 

 

Varia 

• Info : op kamp gaan met de trein – de goedkoopste formule is nog steeds met de GO-pas. 

• Interessant : www.opkamp.be ! 

• Simon heeft een overzichtsdocument opgesteld ivm ervaringen in en aan den Amb8. Dit is 

rondgemaild met de vraag om het te lezen. Men stelt voor om het in te korten en zaken 

waaraan niets meer te verhelpen is (bv.de constructie) eruit te laten. Later wordt 

afgesproken op welke manier dit document besproken wordt met de uitbaters. 

• Pallieter roept op om constructief mee te werken aan de toepassing van het sluitingsuur. 

Herhaal op de leidingskringen/groepsraden dat sluitingsuur sluitingsuur is en dat het voor 

de mensen van Pallieter zeker ook niet aangenaam is als daar moeilijk wordt over gedaan. 

• Fuifkoffer : is bij de KSA, gaat naar meisjeschiro Balegem en dan naar chiro Tel Aviv. 

 

 

 

 

 

 

Volgende jeugdraad : 1 april 2019 om 20u 
en dit is geen aprilvis 😊. 

http://www.opkamp.be/

