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Verslag jeugdraad 

08/11/2021 
Aanwezig De Visscher Paulien (voorzitter), De Smet Bram (ondervoorzitter)  functies 
 Damien Hylke, Van Caneghem Martijn, Waeytens Karen, Willems 

Seppe, De Clercq Sören, Dejaegere Samuel  
Onafhankelijke 
leden 

 Jef Callebaut (jongenschiro Balegem), Jakke van Glabeke 
(jongenschiro Balegem), Van Hoorde Amel (meisjeschiro 
Balegem), Van Haegenborgh Jelke (meisjeschiro Balegem), Ine 
Reynvoet (chiro Tel Aviv), Tita Ghijs (chiro Tel Aviv), Matisse 
Dekleermaeker (scouts Windeke), Robbens Ward (scouts 
Windeke), De Clerq Elle (scouts Oosterzele) Louise 
Vancamelbeke (scouts Oosterzele), Robin De Boel (KSA), Ube 
Petrus (KSA), Jakob Vandenhaute (Pallieter), Nest Den Haese ( 
Pallieter)  

Vertegenwoordigers 
jeugdwerk 

 Louise Van Hoorde (open VLD plus) Politieke 
waarneming 

 Dries Van Daele Ambtenaren dienst 
sport & jeugd 

 Elsy De Wilde Schepen van jeugd 
Verontschuldigd   

 

Goedkeuren vorig verslag 
Unaniem goedgekeurd  

 

Drugspreventie  
Toelichting door Christophe Vanhuyse van drugspunt.  

 

Drugspunt voorziet een snelle en gratis begeleiding voor jongeren met drugs, alcohol of 

ander verslavingen. Ze zijn ook steeds bereikbaar voor allerlei vragen. Ze proberen zo goed 

mogelijk te helpen zonder te (ver)oordelen. Er kunnen op vraag ook vormingen worden 

gegeven. In bijlage 1 van dit verslag vinden jullie de infofolder en contactgegevens.  

 
Op volgende site kan je ook zelf je drugsbeleid samenstellen: 

http://www.drugsinbeweging.be/    

Subsidies  
De subsidies zijn berekend – de info is te vinden in de bijlage 2. 

Elke jeugdvereniging krijgt dit jaar minstens (werking – kamp – resterende subsidies) 

3 755,67 euro. 

Pallieter krijgt 2 855,67 euro. 

Daarbij worden ook de aangevraagde brandveiligheidssubsidies – milieusubsidies – 

renovatiesubsidies – kadervormingssubsidies gegeven. 

 

De jeugdraad geeft een unaniem positief advies. Zie bijlage 3. 

 

http://www.drugsinbeweging.be/
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Omwille van corona werden er dit jaar minder beroep gedaan op brandveiligheid-, milieu en 

renovatiesubsidies. De jeugdraad vraagt aan het bestuur hier rekening mee te houden en de 

werkingssubsidies niet te verlagen.  

Er word gevraagd om volgend jaar, begin september, een infomoment te organiseren voor 

nieuwbestuursleden waarop wordt uitgelegd hoe subsidies worden aangevraagd.  

 

Evaluatie nacht en dag van de jeugdbeweging 
Het was een geslaagde nacht van de jeugdbeweging. Er wordt gevraagd om te belijken of er 

volgend jaar payconiq voorzien kan worden. Het dagelijks bestuur vraagt om volgend jaar 

zeker de shiftenlijst in te vullen. Deze zullen ook vroeger verspreid worden. 

Weekend van de jeugd was een geslaagd editie voor de kleinste groepen. Bij de oudste 

groep werden de lazerguns niet als een meerwaarde ervaren in het spel. Er moet gewerkt 

worden aan de communicatie zodat iedereen op de hoogte is wat ze moeten uitwerken. 

Zowel de leden van het dagelijks bestuur als de leiders moeten hieraan werken om de 

organisatie vlotter te laten verlopen.  

 

Standpunt jeugdraad skatepark 
Voorzitter Paulien licht toe: 

Als dagelijks bestuur nemen wij volgend standpunt in betreffende het skatepark: ik denk dat 

we in naam van iedereen spreken als we zeggen dat het idee van een skatepark op zich 

voldoende ondersteund wordt. Er zijn heel wat vragende partijen om een plaats te voorzien 

waar jongeren deze hobby kunnen uitoefenen.  

Wat deze zaak echter bemoeilijkt is de locatie. Als jeugdraad zijn we van mening dat 

sportlocaties gecentraliseerd moeten worden waardoor we dan ook voorstander zijn van het 

feit dat het skatepark in de buurt van de sporthal en De Kluize komt. Ook wordt er op die 

manier voor gezorgd dat er voldoende sociale controle aanwezig is.  

Niettemin zouden we het enorm jammer vinden dat jeugd ten koste gaat van jeugd. Hiermee 

verwijzen we naar de problematiek dat Chiro Windeke aan een aanzienlijk deel van hun 

terrein moet inboeten. Ze houden hier slechts een beperkte oppervlakte van over, waar het 

terras en de ‘waddy’, wat niet gezien kan worden als volwaardig speelterrein mee in rekening 

wordt gebracht. Ook zijn we van mening dat hierover te weinig dialoog mogelijk is, wat we 

dan ook betreuren.  

Verder lijkt het ons een noodzakelijke voorwaarde, los van het feit dat Chiro Windeke 

voldoende speelterrein overhoudt, dat er een degelijke afscheiding bestaat tussen het 

skatepark en de terreinen van de meisjeschiro. Dit om ervoor te zorgen dat de oppervlakte 

van het skatepark gereduceerd wordt tot het skateterrein zelf en niet uitgebreid wordt naar 

de terreinen van de Chiro. (bijvoorbeeld het terrein niet moet gebruikt worden om erover te 

fietsen richting het skatepark, uithangen op terrassen van de Chiro, etc... vooral om overlast 

te vermijden) 
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Conclusie: wij zijn een grote voorstander van het skatepark en moedigen dit soort initiatieven 

met volle enthousiasme aan, echter zijn we van mening dat dit niet ten koste mag gaan van 

andere jeugdinitiatieven en hier dan ook een constructieve oplossing in overweging dient 

genomen te worden.  

Functies voorzitter – ondervoorzitter – secretaris – penningmeester 
Voor alle functies is er één kandidaat. Volgende jeugdraad zullen jullie de motivatie 

ontvangen en zal er gestemd worden voor deze functies 

Kandidaten:  

- Voorzitter: Paulien De Visscher 

- Ondervoorzitter: Bram De Smet 

- Secretaris: Sören De Clercq  

- Penningmeester: Karen Waeytens 

Studeer plekken  
Op de vorige jeugdraad werd gevraagd om tijdens de examenperiode opnieuw te studeren 

in GC de Kluize. Aangezien de reservaties na corona weer volop draaien is dit niet mogelijk. 

Er worden wel andere opties bekeken om de grote vraag op te vangen. 

Evaluatie fuiven 
Helloween party in de Pallieter was een succes. Het is moeilijk om te controleren op covid 

safe tickets. 

Er wordt gevraagd of er volgend jaar een Helloween wandeling kan georganiseerd worden. 

Jongtourage 
Is een uitwisselingsmoment tussen verschillende jeugdraden, jeugdambtenaren en 

schepenen van jeugd. Gaat door 16 november in Gent. Wie wil gaan laat dit tegen woensdag 

weten aan Dries zodat bestelbon kan worden opgemaakt.  

Advies nacht van de duisternis 
Zie bijlage 4 

 
Varia  

• Mireille is terug aan het werk, Dries blijft voorlopig wel de jeugdraad doen tot eind 

dit jaar.  

• Er zal een link worden verspreid voor wie een trui of T-shirt wilt van de jeugdraad 

• Er werd gekeken of er een sessie brandblussen kan georganiseerd worden. Maar dit 

is duurder van verwacht 

• 20 november gaat de speelpleinfuif Esteko door 

• 10 december Sinterklaasfeest jeugdraad 

• Wie wil meewerken aan project radi-jong kan nog steeds 

• 10 november is er infoavond van het speelplein. er wordt gevraag om jullie oudste 

takken, jongste leiding uit te nodigen 
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Volgende jeugdraad: 6 december 2021 
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BIJLAGE 1 
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BIJLAGE 2 

Overzicht werkingssubsidies jeugd 2021 
 

In deze nota vindt u een overzicht van de aanvragen en de uitgerekende bedragen van de werkingssubsidies   

geldende van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021, volgens de geldende reglementen. 

 Werkings-

subsidies 

Kamp-

subsidies 

Brand 

veiligheids- 

subsidies 

Milieusubsidies Renovatie-

subsidies 

Kader-

vorming 

Totaal 

Budget 8 000 5 400 4 000 2 000 12 500 2 500 34 400 

 

Meisjeschiro Balegem 1 142  900 132,50 15,49+39,99+849+ 

9,99 = 914,47 

928,19+ 

2 

165,78+121,73= 

3 215,7  

 6 304,67 

Jongenschiro 

Balegem 

1 142 900 50,40+27,98 

78,38 

250,55+199,92=45

0,47 

3 894,99 +  

1 763,79= 

5658,78 

 8 229.63 

Chiro Tel Aviv 1 142 900     2 042 

Scouts Windeke 1 142 900     2 042 
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Scouts Oosterzele 1 142 900     2 042 

KSA 1 142 900     2 042 

Pallieter 1 142 0     1 142 

Individuelen 

kadervorming 

     60 60 

 7 994 5400 210,88 1 364,94 8 874,48 60 23 904,30 

Overschot 6 0 3 789,12 635,06 3 625.52 2 440 10 495,70 

       34 400 
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 Subsidies voor overkoepelende activiteiten binnen het Oosterzeels 

jeugdwerk 

1 500 euro : er zijn geen activiteiten doorgegaan omwille van corona 

 

Totaal beschikbaar bedrag : 35 900 

 

 

Niet gebruikt beschikbaar budget 

 

Werkingssubsidies 6  

Kampsubsidies 0  

Subsidies renovaties 3 789,12  

Subsidies brandveiligheid 635,06  

Milieusubsidies 3 625,52  

Subsidies kadervorming 2 440  

Subsidies overkoepelende 

activiteiten 

1 500  
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Totaal 11 995,7 :7 

=1 713,67  

 

Gegevens jeugdverenigingen 

 

 

Vereniging Adres Rekeningnummer Bedrag in euro 

Chiro - St-Jozef 

 

Poststraat 48B 

9860 Balegem 

BE29 1030 4290 2764 

 

9 943,3 

Chiro St-Lutgardis 

 
Poststraat 8a 

9860 Balegem 

BE89 7370 1283 7385 8 018,34 

Chiro Tel Aviv 

 
Windekekouter 51B 

9860 Oosterzele 
BE27 0018 4764 3973 3 755.67 

Scouts Scheldewindeke Sint Kristoffel Hoeksken 2A 

9860 OOsterzele 
BE67 0682 4798 6587 3 755.67 

Scouts Oosterzele Sjaloom 

 
Achterdries 31C 

9860 Oosterzele 

BE69 8905 4409 7178 3 755.67 

KSA Reik je hand 

 
Achterdries 31C 

9860 Oosterzele 

BE22 3900 2317 2547 3 755.67 
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Jeugdclub Pallieter 

 
Spiegel 29 

9860 Oosterzele 

BE09 7390 1650 5357 2 855,67 

   35 839,99 
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Bijlage 3 
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Bijlage 4 

 


