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Verslag jeugdraad 

07/09/2020 
 

Aanwezig  Jorg De Groote (jongenschiro Balegem), Dries Van Hoorde (jongenschiro Balegem), Céline 

Van Grembergen (meisjeschiro Balegem), Juicy De Clercq (meisjeschiro Balegem), Anaïs 

Barczuk (chiro Tel Aviv), Tita Ghijs (chiro Tel Aviv),  Jonas Van der Heyden (scouts 

Scheldewindeke) , Elle De Clercq (Scouts Oosterzele), Hana Pottie (Scouts Oosterzele),  

Robin De Boel(KSA), Ube Petrus (KSA), Jakob Vandenhaute (Pallieter) 

Kobe Simoens (voorzitter), Paulien De Visscher (onafhankelijk), Jelle Dutry 

(onafhankelijk),Alexander Meheus (onafhankelijk), Bram De Smet (onafhankelijk), Hylke 

Damien  (onafhankelijk), Martijn Van Caneghem (onafhankelijk), Valerie Vervaenen 

(onafhankelijk), Seppe Willems (onafhankelijk), 

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

Dino Glazemakers (Open VLD plus). 

 

Verontschuldigd Lennert Willems (onafhankelijk) 

 

 

Goedkeuren verslag 2 maart 2020 

Unaniem goedgekeurd 

 

Toelichting rookvrije sport- en spelzones 

Lieselot Geeraert (Logo Gezond+) geeft een PPT voorstelling van Logo+ en info betreffende 

rookvrije zones in onze gemeente, de mogelijke voorstellen en acties voor jeugdverenigingen. 

Er volgt nog een mailing met deze info. Willen jullie deze bespreken met jullie 

leidingsploegen/bestuursploeg ?  

 

Vanuit het gemeentebestuur zal een bord ontwikkeld worden die de rookvrije terreinen in onze 

gemeente aanduiden. Jullie input en ideeën zijn hierbij meer dan welkom !  Geven jullie dit ook 

door aan jullie leidingsploegen/oudste takken ?  

 

Het zal ook mogelijk zijn voor de jeugdverenigingen die een rookvrij terrein willen om zo een 

“rookvrij”bord te krijgen en te plaatsen op hun terrein. 

 

De volgende jeugdraad komen we hierop terug. We overlopen dan ook de afspraken die er zijn 

rond roken in de jeugdbeweging, de interesse voor een rookvrij jeugdbewegingsterrein. 

 

Meer info : https://www.generatierookvrij.be 

 

Evaluatie kampen zomervakantie 

Het was geen zomer zoals anders : bubbels, bubbels, bubbels, …. 

Alle jeugdbewegingen hebben een goed kamp gehad. Dankzij een strakke, goede en coronaproofe 

organisatie vooraf en uitvoering tijdens het kamp. 
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Alle jeugdbewegingen zijn op kamp geweest in bubbels en hebben de bubbelwerking toegepast in 

spel, gebruik materiaal, gebruik sanitaire, …… 

 

Specifieke meldingen :  

Meisjeschiro balegem  :  De kampplaats bood vele mogelijkheden in de organisatie. Compliment 

van de kampbaas gekregen ivm hun werking die zo goed coronaproof was. 

 

Jongenschiro Balegem : Veel tijd besteed aan ontsmetting. Laatste nacht is er een inbraak geweest 

en werden fietsen, boxen en een GSM gestolen. 

 

Scouts Windeke : ervaren dat een kamp met alleen de kapoenen een meerwaarde is voor de 

kapoenen zelf. Een aantal deelnemers zijn ziek geworden en zijn naar huis gemoeten. Noodzakelijk 

, maar zeker niet aangenaam. 

 

Aan alle leiding :  
 

 
 

 
 
 
 
Opstart werkingsjaar 2019 – 2020 
 
Jongenschiro balegem 

Startdag  : 06/09 

Groepsleiding : Dries Van Hoorde en Rune Van Loo 

 

Meisjeschiro balegem 

Startdag : 06/09 

Groepsleiding : Nanou Deschuymer – Faye Bettens – Jinne Lampaert 

 

Scouts Windeke 

Startdag : 19/09 

Groepsleiding : Jonas Van der Heyden – Hylke Damien – Kobe Leclercq 

 

 

 



3 
 

3 
 

Chiro Windeke 

Startdag  : 19/09 

Groepsleiding : Cato Van Craeyenest – Dahlia De Deyn 

 

KSA oosterzele 

Startdag : 20/09 

Groepsleiding : Ube Petrus en Robin De Boel 

 

Scouts Oosterzele 
Startdag  : 19 en 20 september 

Groepsleiding :  

 

Alle jeugdverenigingen hebben hun leden opgesplitst in bubbels (rekening houdende met de 

afdelingen/takken). Alle bubbels hebben een eigen buitenlocatie, die ook naar de ouders wordt 

gecommuniceerd. Terreinen, speelpleintjes, speelplaatsen, speelstraten, ….. worden hierbij 

ingeschakeld. 

De leiding van de jongenschiro draagt ook mondmaskers tijdens de activiteiten. 

 

Komend probleem : de bubbelwerking bij slecht weer. 

Er zal door iedereen gezocht worden naar binnenlocaties en mogelijkheden. 

Ook splitsen in tijd – verschillende momenten van activiteiten zijn een optie. 

 
Pallieter 
Bijna het volledig huidig bestuur wil stoppen. Ze starten zelf een oproep op verschillende kanalen 
om bestuursleden bij te vinden. Er wordt eerste een bijeenkomst gepland met het huidig bestuur 
om de volgende stappen te spreken. Er kan zeker contact opgenomen worden met de jeugddienst 
om te ondersteunen. 
 
Identiteitsfiches 2019-2020 
Deze zijn in orde van iedereen. 
 
Subsidies 2019-2020 

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

 
 

Stand van zaken betreffende onderstaande subsidies :  

Renovatiesubsidies - Subsidies voor brandveiligheid – Milieusubsidies 

 

Aanvragen renovatiesubsidies 12 500 

Meisjeschiro Balegem Ramen en deuren : 4 030,22 euro 

Jongenschiro Balegem Renovatie Van Glabeke :  offerte ! : 3 219 euro 

KSA    Van Quathem : offerte ! : 635,86 euro 

    Van Quathem : offerte! : 901 euro 

Stand van zaken : wegens corona zijn de offertes niet uitgevoerd en vervallen ook deze aanvragen. 
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Aanvragen milieusubsidies 2000 

Pallieter   Ledlampen 13,47 euro 

Jongenschiro Balegem Ledlampen 53,98 euro 

    Koelkast 649 euro 

 

 

Aanvragen subsidies brandveiligheid 4000 

Jongenschiro Balegem  Onderhoudscontract Etac 297,05 euro 

 

Aanvragen van de kampsubsidies :  

In orde van : bij wie dit niet in orde is, zal een mail krijgen. 
 
Op de jeugdraad van oktober zal advies gevraagd worden over de totale berekening van de subsidies 2019-
2020. 
 
Er volgt ook een overleg om de verschillende subsidievormen te overlopen voor het werkjaar 2020 – 2021 
betreffende inhoud en betreffende financiële planning. 
 

Coronaproof evenementen organiseren 
Het organiseren van evenementen op een manier die coronaproof is , is zeker mogelijk. 
Het is belangrijk dat je altijd je evenement laat scannen door het CERM : Covid Event Risk Model. 
We gaan voor groen. Mits een aantal aanpassingen kan dit zeker lukken. 
 
Er wordt een COVID Event Loket opgericht waarbij je zeker ondersteuning kan krijgen om de 
evenementen goed te organiseren. Info : reservaties@oosterzele.be – 09 363 83 30. 
 
Je kan ook heel wat informatie vinden bij ikorganiseer.be (bedankt voor de tip). 
 
Alle informatie betreffende de steun die je kan krijgen vanuit het gemeentebestuur voor het 
organiseren van je evenement, vind je in de folder in bijlage. 
 
Noodfonds jeugd – sport – cultuur 
Ook deze informatie vind je in de folder die eerder vermeld is. 
 
Programmatie evenementen najaar 
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. 
 
Functies voorzitter – ondervoorzitter – penningmeester jeugdraad 
De termijn van de huidige functies loopt ten einde (31 december) en de invullingen worden vanaf 
heden opengesteld. 
Wie graag meer info krijgt betreffende de inhoud van de functies kan deze terugvinden in het 
huishoudelijk reglement of dit navragen bij Mireille. 
Je kan je kandidaat stellen voor deze functies door een ingevuld kandidatuursformulier te sturen 
naar mireille.helderweirdt@oosterzele.be voor 25 oktober. 
 

mailto:reservaties@oosterzele.be
mailto:mireille.helderweirdt@oosterzele.be
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Varia 
 
Zullen er strikte controles zijn op hoeveel kinderen er in de bubbel zitten tijdens een activiteit ? 
Waarschijnlijk niet. Ook niet alle kinderen zullen elke keer op de activiteit zijn. 
Er zijn jeugdbewegingen die hun kinderen per week vooraf laten inschrijven. 
 
Het nablijven van leiding na de activiteiten : hoe wordt daar mee omgegaan ? Ervaringen en 
meningen worden uitgewisseld. Conclusie : beperkingen in contacten zijn noodzakelijk. Blijven 
werken in bubbels van de tak/afdeling en houden van fysieke afstand van de verschillende 
bubbels. 
 
Vraag van Hylke en duiding door schepen Elsy betreffende het aflassen van evenementen in de 
maand augustus in kader van de stijging van de coronabesmettingen. 
 
De kindergemeenteraad zal nu niet opgestart worden gezien buitenschoolse activiteiten niet aan 
de orde zijn. 
 
De opstart van de gemeentelijke website is voorzien voor half juni 2021. Er zal gevraagd worden 
naar inspraak vanuit de jeugdraad. 
 
Op dit moment is livestream van de gemeenteraad niet mogelijk wegens teveel 
omgevingsstoornissen. Via de nieuwe website zal livestream van de gemeenteraad optimaal 
mogelijk zijn. 
 
Wie een evenement organiseert in één van de locaties van GC De Kluize, zal vooraf een mail 
krijgen met de relevante administratie waaronder de contactgegevens van de drankenleveranciers 
en een prijslijst. Deze is niet op de website terug te vinden, maar de info komt per mail. 
 
Bij navraag is meegedeeld dat op vergaderingen in GC De Kluize geen drank wordt geschonken. 
Gezien de maatregelen, wil men de risico’s van verspreiding zo laag mogelijk houden. Wil je zelf 
een flesje water meebrengen, dan is dat zeker toegestaan. 
 
Schepen Elsy wil graag dat de studenten doorgeven voor welke periodes ze accommodatie zoeken 
om te studeren het komend schooljaar. 
 
Op de volgende jeugdraad zal advies gevraagd worden over “Algemene politieverordening met 
zonale gelding”. Dit document zal eerder gemaild worden zodat het kan gelezen worden. 
 

Volgende jeugdraad : maandag 5 oktober 2020 in de polyvalente zaal van GC De 
Kluize. 


