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Verslag jeugdraad 

01/03/2021 
 

 

Aanwezig  Bram De Smet (ondervoorzitter), Jana Bogaert (penningmeester), 

Jorg De Groote (jongenschiro Balegem), Dries Van Hoorde (jongenschiro Balegem), Fleur 

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

Tel Aviv), Dahlia De Deyn (chiro Tel Aviv),  Jonas Van der Heyden (scouts Scheldewindeke), 

Matisse Dekleermaeker (scouts Scheldewindeke), Elle De Clercq (Scouts Oosterzele), Hana 

Pottie (Scouts Oosterzele),  Robin De Boel (KSA), Ube Petrus (KSA), Jakob Vandenhaute 

(Pallieter). 

Merel Blansaer, Hylke Damien, Sören De Clercq, Jelle Dutry, Alexander Meheus,  Martijn 

Van Caneghem ,  Valerie Vervaenen, Clara Van Durme, Karen Waeytens. 

Mireille Helderweirdt en Dries Van Daele (dienst sport en jeugd). 

Louise Van Hoorde (Open VLD plus). 

 

Verontschuldigd Schepen Elsy De Wilde, Paulien De Visscher, Pauline Van Der Haegen, Seppe 

Willems, Lauren De Maertelaere, Leontine De Bock. 

 

Goedkeuren verslag 8 februari 2021 

Unaniem goedgekeurd 

 

Subsidie-aanvragen 2020 – 2021 

 

o Aanvraag werkingssubsidies 2020 :  

▪ chiro tel Aviv is in orde 

▪ voor 1 april bezorgen (geen activiteitenverslag toevoegen) 

o Aanvragen subsidies renovatie (12 500 euro) 

▪ Jongenschiro Balegem : renovatie in 2 lokalen en omheining : 3 894,99 euro 

o Aanvragen subsidies voor brandveiligheid (4 000 euro) 

▪ Jongenschiro Balegem : 71,12 euro 

o Aanvragen milieusubsidies (2 000 euro) 

▪ Jongenschiro Balegem : 179,43 euro 

o Aanvragen terugbetaling kadervorming 

 

De coronakampsubsidies 

Na jullie melding dat deze niet gestort zouden zijn en bij navraag bij de financiële dienst bleek dat deze idd 

niet gestort zijn. 

De nodige acties zijn hiervoor intussen ondernomen en dit zou weldra in orde moeten komen. 

 

Toelichting evaluatie jeugdraad 

Naar aanleiding van het aangebrachte punt vorige jeugdraad betreffende de inhoudelijke items van de 

jeugdraad en de manier van vergaderen is er nog geen consensus. De impact van corona en het daardoor 

niet fysiek kunnen vergaderen zal hier zeker ook een rol spelen en daarom is dit moment niet het ideale 

moment om wijzigingen aan de structuur van de jeugdraad te brengen. 

Nadenken over een meer efficiënte werking is zeker een meerwaarde ! 
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Daarom wil het dagelijks bestuur graag ieders opmerkingen en input verzamelen. Paulien, Bram en Jelle 

zullen een enquête opstellen die jullie in één van de komende weken wordt bezorgd. 

 

Statuten en huishoudelijk reglement van de jeugdraad 

Bij de start van een nieuwe legislatuur (1 januari 2019) moeten de adviesraden binnen de 6 maand 

opnieuw geïnstalleerd worden  - dat is gebeurd. In het gemeentelijk reglement voor adviesraden staat dat 

binnen het jaar het huishoudelijk reglement moet geëvalueerd worden en zo nodig geactualiseerd, dit 

wordt dan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is nog niet gebeurd en zal de volgende 

jeugdraad geagendeerd worden, zodat het huishoudelijk reglement op de jeugdraad daarna kan 

goedgekeurd worden. 

Het huishoudelijk reglement is besproken op de jeugdraad en gewijzigd in het voorjaar van 2020. 

De statuten en het huishoudelijk reglement worden nu in één document gegoten en zal één van de 

komende weken worden doorgestuurd. 

Vragen en opmerkingen kunnen dan vooraf worden doorgestuurd zodat een bespreking en advies vlot kan 

gebeuren op de jeugdraad van 12 april. 

 

Toelichting project van Bataljong “Aanstekers” 

Bataljong start het project “Aanstekers”, een participatieproject voor jongeren. 

Het project bestaat uit een gratis webtool die voor elke jeugdraad beschikbaar is . 

Alle jongeren kunnen via de webtool (die heel smartphonevriendelijk is) voor hun gemeente ideeën 

toevoegen. Je kan ook alle ideeën bekijken en 'aansteken'. Voeg zelf je ideeën toe op de Aanstekers 

webtool en deel je ideeën via social media. Steek jij zo je gemeente en andere jongeren aan? Zo kan 

jij een echte Aansteker worden. 

 

Te bekijken : https://www.aanstekers.org 

 

Ook Oosterzele staat geregistreerd en men kan ideeën toevoegen voor onze gemeente. 

De verschillende kanalen hoe we dit kunnen bekend maken :  

• Facebook jeugdraad – dienst Sport en jeugd – gemeente 

• Mailing jeugdraad (verder verspreiden in de jeugdbewegingen) – monitoren speelpleinwerking-

sportverenigingen – JoinOost. 

• Flyer en poster in de bib – sporthal – de Kluize – winkels. 

• Artikel infozine 

 

Studeerruimte GC De Kluize 

Studeren in GC De Kluize zal in de paasvakantie mogelijk zijn. 

De communicatie zal nog gebeuren door de communicatie-ambtenaar. 

 

Fiscale attesten 2020 bis zijn in aantocht 

Deze attesten zijn net klaar en zullen deze week of volgende week worden doorgestuurd. 

Er zal ook een voorbeeld van een infobrief bijgestoken worden. Deze zal zowel in pdf en als in word 

doorgestuurd worden zodat bewerken mogelijk is. 

 

Het reglement ivm het coronanoodfonds voor de verenigingen van jeugd/sport en cultuur is 

goedgekeurd. 

De vertegenwoordigers van de verenigingen hebben hierrond een mail ontvangen 

Indienen kan tot 1 mei. 

Het reglement, het aanvraagformulier en alle nodige info, modaliteiten en documenten om uw aanvraag in 

te dienen, vinden jullie op deze pagina: https://www.oosterzele.be/Vrijetijd/Noodfonds.aspx  

https://www.oosterzele.be/Vrijetijd/Noodfonds.aspx
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Met eventuele vragen kunnen jullie bij David terecht (david.delandsheere@oosterzele.be). 

Opvolging varia vorige jeugdraad 

Dries van de dienst sport en jeugd :  

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

Puyenbroeck (Wachtebeke).  

Indien jullie concrete personen in gedachten hebben, laat het zeker aan Dries weten. 

 

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 

 

Info van schepen Elsy (Dries) :  

Door een andere vergadering kan zij niet aanwezig zijn, waarvoor haar verontschuldigingen. 

De financieel directeur is bezig met het overzicht van het meerjarenplan, van zodra dit ter beschikking is zal 

het ook besproken worden op de jeugdraad. 

Dries stuurt morgen een vergaderverzoek voor verdere bespreking van project Warme William. 

 

Varia 

EVA – VeggieChallenge in maart 

Jonas licht, als lid van EVA Oosterzele, de  VeggieChallenge van EVAvzw en ProVeg ism Colruyt en Garden 

Gourmet toe. 

EVA Oosterzele wil zoveel mogelijk mensen stimuleren om meer plantaardig te eten en op die manier 

bijdragen tot een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving.  

Maandag 1 maart start de VeggieChallenge (30 dagen gezonder, lekkerder en ecologischer eten)  van 

EVAvzw en ProVeg ism Colruyt en Garden Gourmet. Graag roepen zij jullie op om mee te doen: je kan zelf 

kiezen of je veggie, vegan of flexi gaat in de maand maart. Inschrijven kan gratis op 

www.veggiechallenge.be. 

Je kan hieraan ook meedoen door met de jongsten van de groep een vegetarische, ecologische maaltijd te 

koken (voor recepten en eventuele subsidie kan je bij Jonas terecht). Ook als de leiding een vegetarische 

maaltijd voor de leden zou koken, telt dit mee. 

Meer info bij Jonas. 

 

Scouts Scheldewindeke heeft een dossier opgesteld ivm de ervaren locatienood voor hun vereniging. 

Dit dossier is bezorgd aan schepen Elsy en de dienst sport en jeugd. 

 

Meisjeschiro Balegem 

Melding van een coronaproofe verkoop van boules de Berlin op 20 maart 2021. 

Meer info en bestellingen op www.meisjeschirobalegem.be. 

 

Hylke 

Vanaf woensdag komen er nieuwe energielabels. De overschakeling zal heel geleidelijk gaan en de meeste 

fabrikanten brengen op hun producten alvast het nieuwe label aan naast het oude. Door beide labels te 

vergelijken kan men alvast wat wennen aan de nieuwe classificatie. 

Later zullen we dit ook opnemen in het reglement voor milieusubsidies. 

Er is hierover vrij veel informatie te vinden bij digitale bronnen. 

 

mailto:david.delandsheere@oosterzele.be
mailto:dries.vandaele@oosterzele.be
http://www.veggiechallenge.be/?fbclid=IwAR2kPNMEUQdxOTpY1N1mYLFa9ZGrSfjiKnJOJE_EcvUC3gPYrD-fCGBn63I
http://www.meisjeschirobalegem.be/


4 
 

4 
 

Voorstelling van “Waddist?” 

Waddist is een app voor en met alle jongeren. Er wordt veel gepraat óver jongeren. Waddist vindt dat er 
niet genoeg wordt gepraat mét jongeren. De app stelt elke dag 3 korte vragen om te weten wat jongeren 
denken, voelen en meemaken. 

Waddist is een app voor en met alle jongeren van 12 tot en met 30 jaar. 
Je krijgt elke dag: 
• 3 vragen : Vertel wat jij denkt, voelt en meemaakt. 
• 3 resultaten : Vergelijk met de meningen en ervaringen van andere jongeren: hoe denken zij over 
bijvoorbeeld mentale gezondheid, gender of online pesten? 
Info : Waddist | Facebook 

 

 

 

 

De volgende jeugdraad gaat door op maandag 12 april 2021 ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/WaddistApp/

