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Verslag jeugdraad 

04/11/2019 
 

Aanwezig  Jorg De Groote (jongenschiro Balegem), Thomas Mortier (jongenschiro Balegem), Céline 

Van Grembergen (meisjeschiro Balegem), Marieke Stevens (meisjeschiro Balegem), Hanne 

De Sutter (chiro Tel Aviv), Luna Ghijs (chiro Tel Aviv) , Aaron Demeersseman (scouts 

Scheldewindeke) , Robin De Boel(KSA), Christof Van Den Bossche (KSA), Hana Pottie (scouts 

Oosterzele), Louise Vancamelbeke (scouts Oosterzele), Nest Den Haese (Pallieter), Yoni Van 

Den Heede (Pallieter) 

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

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

De Smet (onafhankelijk), Hylke Damien (onafhankelijk),  Valerie Vervaenen (onafhankelijk), 

Seppe Willems (onafhankelijk), Jana Bogaert (onafhankelijk), Paulien De Visscher 

(onafhankelijk), Martijn Van Caneghem (onafhankelijk),  

Jasper De Paepe (student  - taak schoolopdracht). 

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

 

 

Verontschuldigd Louise Van Hoorde (Open VLD plus), Ann-Sophie Van Baeveghem (CD&V/N-VA) 

 

Voorstelling EVA 

Elke jeugdvereniging kan 50 euro subsidie krijgen als ze een veggie activiteit organiseren. 
Veggie betekent geen vlees noch vis. 
Ze moeten minstens een week op voorhand een mail sturen naar oosterzele@evavzw.be om het 
idee voor te leggen. 
Daarnaast:  

• een titel verzinnen en een post maken op hun Facebook een week op voorhand + andere 
media (wij delen dat dan op EVA Oosterzele Facebookpagina) 

• een paar foto's trekken tijdens event en op hun Facebook plaatsen (wij delen dat dan op 
EVA Oosterzele Facebookpagina) 

• een onkostennota invullen en er een geldig kasticket aan toevoegen + rekeningnummer 
waarop het bedrag gestort wordt 

• tijdens het event probeert een vrijwilliger van EVA Oosterzele even binnen te springen 

 

Goedkeuren verslag 7 oktober 2019 

Unaniem goedgekeurd 

 

Gebruik van herbruikbare bekers vanaf 1 januari 2020 
 

Het college dient een subsidiedossier in bij OVAM en hoopt op deze manier gesubsidieerd te kunnen 

worden voor de aankoop van bekers en vaatwas : 

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Subsidieprocedure%20herbruikbare%20bekers.pdf 
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De jeugdraad heeft een advies geschreven betreffende de aankoop van de bekers en de aankoop van een 

mobiele vaatwas. 

Dit advies vindt u in de bijlage. 

 

In de jeugdraad werden ook reeds meningen uitgewisseld over het al dan niet toepassen van een 

waarborgsysteem voor het gebruik van de bekers op evenementen. 

Voorlopig zou men gaan voor geen waarborgsysteem. Het zou sowieso belangrijk zijn om met alle 

organisatoren van evenementen in Oosterzele een vergadering te plannen om dit accuraat af te spreken en 

samen te werken aan een cultuur van duurzaam gebruik van de herbruikbare bekers. 

Tip om te sensibiliseren : rondlopen met lege bakken zodat evenementenbezoekers daar gemakkelijk de 

bekers in deponeren. 

 

De jeugdraadleden bespreken de voorkeur van het al dan niet toepassen van een waarborgsysteem met 

hun leidings-/bestuursploeg tegen de volgende jeugdraad. Er zal dan hierover ook een advies geschreven 

worden. 

 

De jeugdraad vindt het interessant om hierover ook adviezen/meningen te horen van verenigingen die deel 

uitmaken van andere adviesraden. Het zou dus interessant zijn om ook andere adviesraden hierover te 

bevragen. 

 

Op dit moment zijn er verschillende verenigingen die nog veel wegwerpbekers hebben. 

Mireille informeert bij duurzaamheidsambtenaar Hilde Van Hecke naar een duurzame verwerking van dit 

materiaal. 

De deadline van 1 januari voor gebruik van herbruikbare bekers met afwasmodaliteiten lijkt zeer kort om te 

halen. Voor de eerstkomende evenementen zullen nog wegwerpbekers moeten gebruikt worden. Kunnen 

de verenigingen onderling contact opnemen om evt. wegwerpbekers over te kopen/door te kopen ? 

 
Materiaal uitleen jeugdraad en fuifkoffer 
Alle verenigingen hebben een beamer behalve scouts en KSA Oosterzele. Zij gebruiken de beamer 
van de jeugdraad regelmatig, maar het binnenbrengen van het materiaal is een probleem. Er 
wordt gevraagd om goede afspraken te maken met Valerie om het materiaal binnen te brengen en 
zich aan de afspraken te houden. 
Voor het ontlenen van de beamer wordt een waarborg van 100 euro gevraagd. 
 
Evaluatie 
Nacht van de jeugdbeweging - 18 oktober 2019 
Leuk, tof, plezant. De activiteit om 22u is een tof concept. 
 
Weekend van de jeugd - 19 oktober 2019 
Bij de voorbereidingen waren maar 2 jeugdverenigingen aanwezig : scouts Scheldewindeke en 
chiro Scheldewindeke. Dit moet volgend jaar echt anders !  Bedankt aan beide verenigingen om de 
organisatie op zich te nemen en aan Jonas om te coördineren ! 
De activiteiten in de 3 groepen zijn goed verlopen. 
In de middelste groep was het tof dat de leiding zelf een spel moest spelen. Leuke animatie voor 

de supporterende leden 😊. Het is goed dat de kinderen iets te eten krijgen, maar hamburgers 
bakken vraagt nogal wat werk. Voor volgend jaar eens kijken of er een gemakkelijker alternatief is. 
 
Om mee te nemen voor volgend jaar :  

• Twee opeenvolgende activiteiten na elkaar niet meer laten doorgaan op dezelfde locatie. 
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Dat zorgt voor chaos en problemen voor klaar zetten van materiaal en opkuis. 

• 1 coördinator per activiteit zou Jonas ontlasten. De leiding van de groepen/takken binnen 
dezelfde leeftijdsgroep moeten de activiteit trekken, daarvan kan 1 persoon coördineren 
(die dan niet deelneemt als leiding in de eigen groep). 

• Nodig : vooraf een schatting maken van het aantal kinderen dat per activiteit/groep kan 
aanwezig zijn. De spelletjes kunnen dan aangepast worden aan het verwachte aantal 
kinderen. 

• Aandacht voor de opkuis ! 
 
Subsidies 2018-2019 
De jeugdraad adviseert de verdeling van de subsidies 2018 – 2019 unaniem positief. 
Het advies vindt u in de bijlage. 
 
Jongenschiro Balegem bezorgt een aanvraag voor 2019-2020 voor milieusubsidies twv 54 euro. 
 
Slijterijvergunning 
Slijterijvergunning : aanvraag tot het schenken van sterke dranken op een evenement. 

Wat zijn sterke dranken: dat heeft niet alleen met het alcoholpercentage te maken, maar ook met 
het verschil tussen gegiste en gedistilleerde dranken. 

• Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 volumeprocent (% vol) gedistilleerde alcohol 
bevatten, zijn sterke dranken. 
Voorbeelden zijn wodka, rum, cognac, whisky, gin en jenevers, maar ook aperitiefdranken 
zoals pisang en passoa.  
Als limonades of een andere niet-alcoholische drank wordt gemengd met een 
gedistilleerde alcoholisch drank, wordt dat mengsel ook als sterkedrank beschouwd. 
Voorbeelden zijn alcoholpops en cocktails  als whisky-cola gin-tonic en mojito. 

• Alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22 % vol 
zijn sterke dranken. 

Alle informatie is te vinden op de interessante website : www.ikorganiseer.be. 

De dienst burgerzaken meldt dat de aanvragen voor een slijterijvergunning veel te laat gebeuren 
waardoor het bijna onmogelijk is deze nog op tijd te bezorgen. 
Timing :  

• 3 maand vooraf een attest van goed gedrag en zeden halen bij de gemeente 

• Deze persoon doet minstens een maand vooraf de aanvraag voor een slijterijvergunning 
(en brengt zijn attest van goed gedrag en zeden dat max 3 maand eerder mag afgeleverd 
zijn) mee. 

Procedure vindt u in de bijlage en zal ook terug te vinden zijn op de jeugdraaddrive. 
 
Schepen Elsy meldt dat mogelijks in de toekomst geen sterke dranken meer zullen mogen 
geschonken worden op jeugdevenementen. Dit zal een beslissing zijn van het politiecollege van de 
politiezone Rhode en Schelde. U zal geïnformeerd worden als deze beslissing definitief wordt. 
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Vanuit de jeugdraad wordt gevraagd of de bepaling dan is dat het voor jongeren wordt 
georganiseerd of door jongeren. Daar is nog geen duidelijkheid over – dat zal later toegelicht 
worden. 
 
Advies over het ontwerp van het huishoudelijk reglement van de speelpleinwerking. 
Het advies vindt u in de bijlage en is unaniem goedgekeurd. 
 
Thema-avond 11/11 (20u) in de Pallieter -  Fuiven en den Amb8 
Het is de bedoeling om informatie en ervaringen uit te wisselen. Om problematieken op fuiven die 
ervaren worden te bespreken en te luisteren naar de verschillende oplossingen die al geprobeerd 
zijn. 
Overleggen van afspraken en prioriteiten in den Amb8. 
Info doorgeven aan nieuwe leiding en organisatoren. 
Heel interessant ! Schepen Elsy en David De Landsheere zullen aanwezig zijn. 
Meer info te vinden bij het evenement op facebookpagina van jeugdraad Oosterzele. 
 
Andere thema-avonden en activiteiten 
Februari : drank- en drugpreventie. 
Mei : EHBO 
Info volgt. 
 
Spel van Sinterklaas : 13 december 2019 
Info volgt. 
 
Info Wielekesdepot 
Toelichting van de opzet van een Wielekesdepot. 
Aan de leden van de jeugdraad wordt gevraagd in welke mate zij dit een relevant initiatief zouden 
vinden, wat hun mening hierrond is. 
Men denkt dat de behoefte hierrond niet zo groot is en dit een financiële investering vraagt die 
misschien beter aan andere prioriteiten kan besteed worden. 
 
NOZO jeugdradenoverleg 19 november  
Leden van de jeugdraad worden uitgenodigd naar een NOZO jeugdradenoverleg op 19 november 
om 18.15u (of 19.15u) in brouwerij Huyghe. 
Brouwerij Huyghe, Geraardsbergsesteenweg 14 B, 9090 Melle 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/events/965776557122578/&sa=D&u
st=1573125067876000&usg=AFQjCNEQ22K1S08AXE7eAE_4LDG8lDAhgw 
 
https://forms.gle/ZMLq5Kd5QFAXyDzU7?fbclid=IwAR0bhRH4nt6FrRiiS-
xe30zZQWY2yL2FB8rRekbqf6vvgf1v4BkV6hvAKvg 
 
Varia 
Als jullie bandjes komen halen voor het alcoholbeleid op evenementen, is het zeker even 
belangrijk om de overschot terug te brengen ! Eens deze opgebruikt zijn, zullen zelf bandjes 
moeten gekocht worden. 
 
Het dagelijks bestuur van de jeugdraad vraagt zich af of er interesse zou zijn bij de 
speelpleinwerking om naar de jeugdraad te komen. Zij zijn zeker welkom. 
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https://forms.gle/ZMLq5Kd5QFAXyDzU7?fbclid=IwAR0bhRH4nt6FrRiiS-xe30zZQWY2yL2FB8rRekbqf6vvgf1v4BkV6hvAKvg
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Er zullen mensen van het DB eens langs gaan op een stuurgroep om te informeren naar hun 
interesse. 
 
Schepen Elsy : Er zal voor de gemeentelijke infozine een redactieraad worden opgericht. Wie van 
de jongeren heeft interesse om daar deel van uit te maken ? 
Indien je interesse hebt; graag een mail naar schepen Elsy (elsy.dewilde@oosterzele.be). 
 
Schepen Elsy meldt dat heel binnenkort er een vacature zal verschijnen voor jeugdconsulent voor 
de dienst sport & jeugd. Elise verlaat de dienst half december. 
 
Activiteitenkalender 
Mail de data van de activiteiten door zodat deze op de kalender kunnen worden gezet : 
jeugdraadoosterzele@gmail.com. 
Op de jeugdraad zullen geen data meer overlopen worden. 
 
Volgende jeugdraad : maandag 2 december om 20u in de vergaderzaal van de jeugdraad. 
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