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Verslag jeugdraad 

08/02/2021 
 

 

Aanwezig  Paulien De Visscher (voorzitter), Bram De Smet (ondervoorzitter), Lauren De Maertelaere 

(secretaris), Jana Bogaert (penningmeester) 

Jorg De Groote (jongenschiro Balegem), Thomas Mortier (jongenschiro Balegem), Fleur 

Vereecke  (meisjeschiro Balegem), Juicy De Clercq (meisjeschiro Balegem), Luna Ghijs (chiro 

Tel Aviv), Cato Van Craeyenest (chiro Tel Aviv),  Jonas Van der Heyden (scouts 

Scheldewindeke), Julie Magerman (Scouts Oosterzele), Hana Pottie (Scouts Oosterzele),  

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

(Pallieter). 

Merel Blansaer, Hylke Damien, Sören De Clercq, Leontine De Bock,  Jelle Dutry, Alexander 

Meheus,  Martijn Van Caneghem , Pauline Van der Haegen,  Valerie Vervaenen 

Elsy De Wilde (schepen van jeugd), Mireille Helderweirdt en Dries Van Daele (dienst sport 

en jeugd). 

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

 

Goedkeuren verslag 7 december 2020 

Unaniem goedgekeurd 

Vraag : wat betekent “JoInOost” ? In 2020 zijn alle Oosterzeelse jongeren tussen 12 en 18 jaar 

aangeschreven met de vraag om deel uit te maken van een “denktank” maw van een participatiegroep die 

regelmatig zal bevraagd worden over Oosterzeelse items die voor de jeugd interessant kunnen zijn. Dat zal 

gebeuren per mail, in bijeenkomsten, enquêtes, etc ….. 

Er hebben 33 jongeren gereageerd. 

 

Samenstelling jeugdraad 

• Voorzitter: Paulien De Visscher  

• Ondervoorzitter: Bram De Smet  

• Secretaris: Lauren De Maertelaere  

• Penningmeester: Jana Bogaert  

 

Door de corona-omstandigheden en vermits er voor elke functie 1 kandidaat was, nemen de kandidaten nu 

de functies reeds op en zullen deze met stemming bevestigd worden op de eerste vergadering waarbij 

fysieke aanwezigheid is toegelaten. In het huishoudelijk reglement staat dat stemmingen over personen 

geheim moeten zijn, wat enkel mogelijk is bij een fysieke samenkomst. 

 

Advies ontwerp tijdelijk subsidiereglement noodfonds 

Vraag : hoe gedetailleerd zal men ingaan op de zaken (hoe gedetailleerd moet dit bezorgd worden en is 

daar controle op) waarbij men door corona mindere uitgaven had zoals minder verbruik van water en 

elektriciteit ? 

Deze vraag wordt meegenomen naar de jury die de dossiers bekijkt, maar waarschijnlijk gaat dit over grote 

en significante uitgaven die niet gebeurd zijn en die duidelijk zichtbaar en te meten zijn. 

 

Unaniem positief advies over het reglement. 

Het advies zit in de bijlage. 
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Nieuwe wetgeving fiscale attesten 
Fiscaal attest: nieuwe aanpassingen 
Vorige maand heeft de federale regering beslist om enkele aanpassingen rond gezinsfiscaliteit door te voeren. Ouders 
van wie de kinderen kunnen genieten van speelpleinwerking, buitenschoolse opvang en jeugdvakantiekampen krijgen 
een deel van het bedrag dat ze hiervoor betalen terug via een belastingvermindering. 
Om dit te kunnen opnemen in hun belastingaangifte, hebben de ouders een fiscaal attest nodig, uitgereikt door de 
jeugdorganisatie. 
Op dit attest staat o.a.: 

• dat de organisatie erkend is en subsidies ontvangt van het lokaal of Vlaams niveau. 

• hoeveel dagen het kind bij hen activiteiten heeft gevolgd. 

• hoeveel de ouders betaald hebben per dag, welke leeftijd het kind heeft, enz. 
Wat eveneens vermeld staat op het attest is hoeveel de ouders mogen ingeven in hun belastingaangifte. Dit was tot 
hiertoe max. €11,20 per dag per kind voor kinderen tot 12 jaar (tot de dag dat ze 12 jaar werden) of voor kinderen 
met een beperking tot 18 jaar (tot de dag dat ze 18 jaar werden). 
 
Wat is er veranderd en wanneer zijn deze nieuwe regels van toepassing? 
Vanaf 2020 (de regelgeving is ingevoerd onder terugwerkende kracht en van toepassing vanaf 1 januari 2020) geldt 
dat:  

• ouders van wie de kinderen onder 14 jaar zijn (tot de dag dat ze 14 jaar worden / met een beperking: tot de dag 
dat ze 21 jaar worden) een attest krijgen waarbij ze max. €13 per dag per kind mogen ingeven. 

Vanaf 2021 geldt dat:  

• ouders van wie de kinderen onder 14 jaar zijn (tot de dag dat ze 14 jaar worden / met een beperking: tot de dag 
dat ze 21 jaar worden) een attest krijgen waarbij ze max. €13,70 per dag per kind mogen ingeven. Het bedrag zal 
voortaan jaarlijks geïndexeerd worden. Voor 2022 zal het bedrag dus nog iets hoger liggen.  

FAQ 

• Wat als je de attesten van 2020 al hebt uitgereikt? 
Geen paniek. Ouders mogen de “oude / bestaande” attesten nog opnemen in hun belastingaangifte van 2020. 
Je bent dus niet verplicht om aan al deze ouders een nieuwe versie van het attest te sturen. Helaas zal MINFIN 
niet automatisch het nieuwe bedrag toekennen. Je moet de ouders er dus wel op attent maken dat ze een 
hoger bedrag mogen ingeven dan wat er op het attest vermeld staat (€13 per dag per kind i.p.v. €11,20).   

• Wat dan met 12- en 13-jarigen die plots ook recht hebben op belastingvoordeel voor de activiteiten waaraan ze 
hebben deelgenomen in 2020? 
Je mag zelf beslissen of je spontaan naar al deze ouders een attest verstuurt, maar jouw organisatie is dit niet 
verplicht. Mochten ouders van 12- en 13-jarigen hierachter vragen, moet je hen wél het attest uitreiken.   

• Wat met activiteiten die geannuleerd werden in 2020 vanwege de Covid19-maatregelen en de ouders hiervoor 
een attest kregen i.p.v. het volledig inschrijvingsbedrag terug te betalen? 
Voor deze activiteiten geldt dezelfde regelgeving als voor activiteiten die wel hebben plaatsgevonden. Ouders 
mogen dit attest dus ingeven aan het bedrag van max. €13 per dag per kind en het kind mag tot 14 jaar oud zijn. 

• Wanneer zal het departement CJM voor Vlaams erkende organisaties het nieuw attest bezorgen? 
Voor attesten 2020 die nog uitgereikt moeten worden, mag je zelf het bedrag en leeftijd aanpassen (of de 
ouders op de hoogte stellen dat ze meer mogen ingeven dan wat op het attest vermeld staat). Voor attesten 
2021, zal het departement jullie zo spoedig mogelijk het nieuw model van vak 1 doorsturen. Het departement 
wacht nog op de goedkeuring van hun aanpassingen door FOD FIN, maar verwacht dit geregeld te hebben in de 
komende weken. Ouders zullen dus nog even geduld moeten uitoefenen om hun attest voor activiteiten 

in 2021 te ontvangen. 
 

Er worden voor alle jeugdverenigingen nieuwe attesten voor 2020 aangevraagd en bezorgd. 

Deze mogen aan alle leden (ouders) die er volgens de oude en nieuwe wetgeving recht op hadden, bezorgd 

worden. 

Van zodra de formulieren voor 2021 beschikbaar zijn, zullen de attesten voor 2021 ook opgemaakt worden. 
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Evaluatie studeerruimte GC De Kluize 

De mogelijkheid om te studeren in GC De Kluize is zeer positief ervaren ! 

Het was in het begin zoeken wie wanneer , hoe inschrijven etc. , maar eens de informatie bekend was, liep 

dit zeer vlot. 

Misschien soms te vlot, gezien de situatie was het aantal aanwezigen (56) ook hoog en gaf dit niet altijd een 

veilig gevoel, maar de studenten hielden zich goed aan de regels , namen hierin zeker hun 

verantwoordelijkheid (waarvoor dank en appreciatie van schepen Elsy en medestudenten) op en dat was 

zeer positief en zorgde ervoor dat men zich toch veilig en comfortabel voelde en de mogelijkheid samen te 

studeren een grote steun was in de coronablokperiode. 

De ruime openingsuren zijn zeker een groot voordeel ! 

 

Er waren ook heel wat studenten van Zottegem.  

Schepen Elsy heeft contact opgenomen met de burgemeester van Zottegem met de vraag of Zottegem ook 

meer plaatsen kan voorzien voor zijn studenten. Zij denkt aan een voorrangsregeling voor de volgende 

coronablokperiode voor de Oosterzeelse jongeren en vraagt hierbij input, ideeën, voorstellen van de 

jeugdraad over hoe op een goede manier zo een voorrangsregeling kan uitgewerkt worden. 

 

In niet-coronatijden zal GC De Kluize niet als studeerruimte kunnen gebruikt worden, maar zal deze ruimte 

nodig zijn voor de gewone werking. Er zullen ook meer studenten comfortabeler thuis kunnen studeren 

(minder andere familieleden zullen thuis aan het werk zijn) of opnieuw studeren in de stad of op school. 

De Oosterzeelse studenten zullen dan opnieuw kunnen studeren in de bibliotheek. 

 

Vraag van Dries : is het idee van een buiten-pauzemoment zoals het op zoek gaan naar Wally iets dat voor 

herhaling vatbaar is in de volgende blokperiode ? Ja, is een tof pauzemoment. 

 

Vraag aan David : kan er ook in de paasvakantie gestudeerd worden in GC De Kluize ? 

 

Subsidie-aanvragen 2020 – 2021 

o Aanvraag werkingssubsidies 2020 : formulier en activiteitenverslag 

▪ Te bezorgen digitaal of op onze dienst voor 1 april 

▪ Dit jaar moet , gezien de corona, geen activiteitenverslag toegevoegd worden. 

o Aanvragen subsidies renovatie – brandveiligheid – milieu 

▪ Jongenschiro Balegem : factuur renovatie poort en buitenkraan 

▪ Scouts Scheldewindeke : ook de kosten van de herstelling van de elektriciteit kan 

opgenomen worden in de aanvragen. 

o Aanvragen terugbetaling kadervorming 

 

Toelichting schepen Elsy 

Skatepark 

Er wordt momenteel met verschillende diensten gekeken naar 3 zaken :   

• Waar op de site rond de sporthal zou het skatepark kunnen gebouwd worden 

• Zijn er bijkomende budgetten al dan niet beschikbaar 

• Kunnen ergens extra subsidies gekregen worden ? 

Als er informatie is, zal de jeugdraad op de hoogte gebracht worden. 

 

Bij de vraag wanneer het skatepark zou kunnen gerealiseerd worden, vindt schepen Elsy het niet mogelijk 

een datum door te geven gezien al de vorige punten nog moeten bekeken worden. 

Of er een tijdelijk skatepark zou komen deze zomer, is afhankelijk van de nog beschikbare budgetten. 



4 
 

4 
 

 

Meerjarenplan 

Het college van burgemeester en schepenen moet dit nog bekijken samen met de financiële dienst. 

Voor 2021 voorziet men de afbraak van de oude chirochalets en zal men plannen maken voor wat in de 

plaats komt. Schepen Elsy zal op één van de volgende jeugdraden het sportbeleidsplan voorstellen, want 

daarin zitten ook heel wat relevante zaken voor jeugd. 

 

Opbouw gemeentelijke website 

Dit is pas in volle voorbereiding omdat de ontwerper later beschikbaar was dan voorzien. 

Er zal inspraak van de jeugdraad gevraagd worden. 

Er wordt een pagina voor de jeugdraad voorzien. 

Wie van de jeugdraad wil deelnemen aan de inspraakmomenten betreffende de website ? 

 

Warme William 

Er komt een nieuwe digitale vergadering met de werkgroep om af te stemmen betreffende de ideeën. 

Op de jeugdraad van maart zal hierover teruggekoppeld worden. 

 

Vervoer tenten uitleendienst 2021 

Chiro Tel Aviv, jongenschiro Balegem en meisjeschiro Balegem hebben al gebruikt gemaakt van de 

gemeentelijke service om tenten te halen/terug te brengen bij ULDK te Nossegem. 

Andere jeugdbewegingen maken hier geen gebruik van. 

Dan is het dit jaar opnieuw aan chiro Tel Aviv. 

Of er een combinatie mogelijk is met de Balegemse chiro’s wordt onderling besproken en de info wordt 

doorgegeven aan dienst sport en jeugd. 

 

Groepenronde 

 

Scouts Scheldewindeke refereert naar de jeugdraad in december waarin de volgende vraag werd gesteld :  

“De vraag naar de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de vertegenwoordigers van de jeugdraad : wie 
geeft welk advies en hoe noodzakelijk is de betrokkenheid van de achterliggende groep.” 
Deze vraag heeft geleid naar de vraag of er geen onderscheid kan gemaakt worden tussen adviezen over 
zaken die de jeugdbeweging aangaan en adviezen over zaken die niet rechtstreeks de jeugdbeweging 
aanbelangen.  
Dit leidde tot een aantal voorstellen zoals adviezen die geformuleerd worden door bepaalde 
geïnteresseerde mensen (maar waarbij wettelijk toch een stemming van de volledige jeugdraad nodig is), 
halveren van de jeugdraden en afwisselen met themaraden, …… 
Dit was de openingsvraag voor een nieuwe discussie die misschien ook naar onderliggende vragen leidt : 
wat zijn de verschillende verwachtingen van de leden van de jeugdraad over de bedoeling van de 
jeugdraad, visie op de invulling taak van de jeugdraad en impliciet ook over de tijdsbesteding aan de 
verschillende agendapunten. 
Misschien naar nog meer onderliggende zaken, maar gezien de beperktheid van het digitaal vergaderen en 
uiteenlopende meningen, werd de discussie afgerond. 
Er was wel een positieve unanimiteit over een enquête bij alle leden van de jeugdraad waarbij iedereen 
over bovenstaande zaken zijn mening kan geven. 
Het dagelijks bestuur zal dit verder bespreken en bekijken hoe dit evt. kan uitgewerkt worden. 
Heel wat zaken staan ook uitgeschreven in het huishoudelijk reglement van de jeugdraad (dat is in 2020 
besproken , aangepast en goedgekeurd). Wie dit graag doorgemaild krijgt, geef zeker een seintje. 
 
Scouts Scheldewindeke 
Zij gebruiken momenteel volgende terreinen : scouts – weide Hemelstraat – terreinen VRV-site 
Welke terreinen worden door andere jeugdverenigingen gebruikt ? 
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Want ook na corona heeft de scouts nood aan meer buitenterreinen en wil men een aantal terreinen 
blijven gebruiken. 
Chiro Tel Aviv gebruikt momenteel de grasvelden rond de sporthal. 
Scouts Sjaloom gebruikt momenteel het veld in de Vinkemolen, maar zal dit wsh na corona veel minder 
gebruiken. 
 
Meisjeschiro Balegem 
Kunnen er momenteel verkoop- of afhaalacties worden gedaan ? 
Op dit moment kan dit maar onder heel strikte voorwaarden zoals vooraf verkopen en leveren aan huis bij 
de mensen die besteld hebben . 
Indien je iets wil organiseren, kan je een mail sturen naar reservaties@oosterzele.be met een omschrijving 
van je actie en je vragen. 
Dit komt bij David terecht en hij zal je info kunnen geven over wat mag en niet mag. 
Bij twijfel wordt het besproken met de politie en krijg je hierover ook info. 
 
Meer info is ook te vinden op www.gcdekluize.be. 
 

Varia 

Dries van de dienst sport en jeugd :  

Dinsdag 31/08 organiseert de burensportdienst het event ‘Take a risk’, de vroegere kriebeldinges in 

Puyenbroeck (Wachtebeke).  

Men richt zich op de leeftijd 12-16 jaar en men zal voor deze doelgroep verschillende activiteiten 

uitwerken. 

Ook zit er een sessie/activiteit ‘Start to DJ’ in (die overdag verschillende keren wordt herhaald). 

Heeft er iemand of kennen jullie iemand die interesse heeft in het geven van  

workshops “Start to DJ” die dag ? Van 10u tot 16u 

Om te eindigen met een DJ-set van 16u – 17u. 

Laat het ons weten ! Een kleine vergoeding zou mogelijk zijn. 

 

De bib en dienst toerisme willen deze zomer opnieuw een wandelroute organiseren waaraan ouders en 

kinderen kunnen deelnemen. Het thema is “Kijken”. 

Kennen jullie opdrachtjes/spelletjes in dat thema die in deze route zouden kunnen gestoken worden ? 

Dit mag doorgemaild worden naar dries.vandaele@oosterzele.be 

 

 

Volgende jeugdraad : maandag 1 maart 2021. 
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