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Verslag jeugdraad 

06/09/2021 
 

Aanwezig Damien Hylke (scouts Windeke), De Smet Bram (onafhankelijk), De Visscher Pauline 

(onafhankelijk), Waeytens Karen (onafhankelijk),Willems Seppe (onafhankelijk), Dries 

Van Hoorde (jongenschiro Balegem), Thomas Mortier (jongenschiro Balegem), Juicy 

De Clercq (meisjeschiro Balegem), Siel (meisjeschiro Balegem), Tita Ghijs (chiro Tel 

Aviv), Ine Reyvoet (chiro Tet Aviv), Louise Verbaere (scouts Oosterzele), Ube Petrus 

(KSA), Gilles (KSA), Jakob Vandenhaute (Pallieter), Nest Den Haese (Pallieter), 

Charlotte (Pallieter), Elsy De Wilde (schepen van jeugd), Dries Van Daele (dienst sport 

en jeugd) 

Verontschuldigd Mireille Helderweirdt (dienst jeugd en sport)  

 

Goedkeuren vorig verslag 
Unaniem goedgekeurd  

 

Nieuwe identiteitsfiches 2021 – 2022 
Elk jaar dienen er in nieuwe identiteitsfiches ingevuld te worden (zowel door de onafhankelijke leden 

als de jeugdvereniging). De moeten ingevuld zijn tegen de volgende jeugdraad en doorgestuurd 

worden naar Dries van de jeugddienst.  

Voorstellen jeugdraad 
Heel wat mensen van dagelijks bestuur verlaten jeugdraad. Daarom wil het dagelijks bestuur extra 

jongeren warm maken voor de jeugdraad. Ze zullen langsgaan bij de jeugdbewegingen hiervoor. 

Meer info volgt later.  

Aanvragen subsidies 
Indien er nog facturen zijn moeten die binnen zijn voor 30 september bij de dienst sport en jeugd.  

Er wordt gevraagd naar een overzicht van de totale pot en om de overige subsidies over te dragen 

naar volgend jaar. Er wordt onderzocht of dit mogelijk is.  

Project mentaal welzijn ism stad Zottegem 
In het voorjaar van 2021 werd samen met stad Zottegem een enquête uitgestuurd over mentaal 

welzijn en waar jongeren nood aan hebben na corona. Op basis van de verzamelde info kwam het 

idee om een mobile radio op te richten die 8 uitzendingen zal doen waarvan 4 in Oosterzele en 4 in 

Zottegem. Hiervoor werd een subsidie dossier opgesteld, midden augustus kregen we ook de 

bevestiging dat we hiervoor de nodig subsidies zullen ontvangen.  

De radio-uitzending zal gemaakt worden door jongeren uit de eigen gemeente die hiervoor interesse 

hebben. Waarover die uitzending gaat mogen ze zelf bepalen. Ze zullen hierin zowel logistiek als 

inhoudelijk worden ondersteund door de beide jeugddiensten en een reactieraad die ervaring heeft 

met het maken van radioprogramma’s.  



2 
 

Er werd een facebook groep opgericht met de geïnteresseerden. Maar we zijn nog steeds opzoek 

naar jongeren die aan dit project willen meewerken. Deze kunnen zich melden bij de dienst sport en 

jeugd.  

Binnenkort wordt hier meer informatie over verspreid. Het dagelijks bestuur van de jeugdraad zal 

alvast een uitzending voor zijn rekening nemen.  

 

Evaluatie kampen in de zomer 
Alle jeugdbewegingen hebben een goed kamp gehad. Enkel bij meisjeschiro Balegem bleken er 

achteraf 2 coronagevallen te zijn. Ondanks de hevige regenval in de Ardennen konden de meeste 

kampen doorgaan zoals gepland. Enkel de scouts heeft hun locatie gewijzigd naar een West 

Vlaanderen en Sjaloom is pas drie dagen later kunnen starten. 

 

Specifieke meldingen:  

Chiro tel Aviv: Deca niet ideaal voor kamporganisatie 

  

Opstart nieuw werkjaar  
Chiro Tel Aviv 

25/9 startdag 

30/10 taartenverkoop 

20/11 Christus koning 

20/02 friet stoverij 

15 of 16/4 fuif 

1/5 ontbijt  

 

Jongenschiro Balegem 

19/9 startdag 

8 en 9/10 Duvelnacht 

 

scouts 

25/9 startdag 

18/9 vuurfeest 

2/4 day ‘N’ night  

 

Meisjeschiro Balegem  

26/9 startdag 

8 en 9/10 Duvelnacht  

13/11 spaghetti  

5/3 Boels  

30/4 en 1/5 50 jaar 

 

KSA  

26/9 startdag 

2/10 BBQ 

20/11 quiz 

April BBQ 
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Pallieter  

Is van start gegaan  

Nog geen datums gepand 

Vraag naar Halloweentocht  

 

Sjaloom  

18/9 startdag 

2/10 BBQ 

13/11 eetfestijn kip aan’t spit 

25 en 26/3 feestweekend 

7/5 pasta 

 

Dagelijks bestuur 

22/10 nacht van de jeugdbeweging 

3/10 helpen in overstromingsgebied Wallonië  

10 of 11 of 12/12 sinterklaas 

 

Stand van zaken Pallieter  
Er is een nieuwe bestuur van 6 leden. Ook twee nieuwe vrijwilligers  

Varia 
Skatepark: de dienst sport en jeugd kreeg een eerst ontwerp te zien van het skatepark. En vroeg nog 

om enkele aanpassingen door te voeren. We vroegen aan de ontwerpbouwer een realistische timing 

maar hebben hierop nog geen antwoord ontvangen. We hopen tegen de volgende jeugdraad meer 

info te geven. Voor de opstart van de werken zal er eerst nog een infovergadering komen met zowel 

de geïnteresseerde skaters als de buurtbewoners.  

Schepen Elsy vraagt of er interesse in het volgen van een cursus reanimatie. jeugdraad vind dit een 

goed idee maar wenst naast reanimatie ook een algemeen gedeelte te voorzijn basis EHBO.  

De vraag wordt gesteld of GC de kluize nog steeds gebruikt kan worden als coronaveilige 

vergaderzaal. En aan een voordeliger tarief voor verenigingen. Dit moet worden nagevraagd. Er 

komen wel meer reservatie binnen in het GC waardoor de planning steeds voller geraakt. Indien 

jeugdbeweging opzoek zijn naar een vergaderzaal kan dit ook steeds in de sporthal.  

 

De bedragen van het noodfonds worden binnenkort gestort.  

 

De vraag komt of het weekend van de jeugd doorgaat. Het dagelijks bestuur bekijkt dit maar vraagt 

om dit na te vragen bij de leden.  

 

Vraag naar een cursus brandveiligheid. Dagelijks bestuur bekijkt dit. 

 

Vraag naar stand van zaken over de herbruikbare bekers. 2 ambtenaren die hiermee bezig zijn, zijn 

beide uit voor onbepaalde tijd. We moeten het antwoord hierop voorlopig schuldig blijven.    

 

Volgende jeugdraad: 11 oktober 2021 


