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Verslag jeugdraad 

04/04/2022 
Aanwezig De Visscher Paulien (voorzitter), De Smet Bram 

(ondervoorzitter),  Waeytens Karen (penningmeester),De Clercq 
Sören (secretaris) 

functies 

 Willems Seppe, Van Caneghem Martijn, Dejaegere Samuel, De 
Sutter Hanne 

Onafhankelijke 
leden 

 Van Hoorde Amel (meisjeschiro Balegem), Ward Robbens 
(scouts Windeke), Louise Vancamelbeke (scouts Oosterzele), 
Robin De Boel (KSA), Ube Petrus (KSA),  

Vertegenwoordigers 
jeugdwerk 

 / Politieke 
waarneming 

 Dries Van Daele Ambtenaren dienst 
sport & jeugd 

 Pieterjan Keymeulen Schepen van jeugd 
Verontschuldigd Damien Hylke, De Bock Leontine, Van der Haegen Pauline, Elsy 

De Wilde  
 

 

Goedkeuren vorig verslag 
Er ontbrak een punt op het vorige verslag. Punt werd toegevoegd aan verslag en getoond op 

de jeugdraad.  

Verslag met toegevoegd punt word goedgekeurd.  

 

Skatepark  
De gemeente heeft een overleg gehad met chiro Tel Aviv en hun vzw. Het gemeentebestuur 

wil graag verder met het skatepark op de voorzien locatie. Ter compensatie van het verlies 

van dit stuk grond kan de chiro gebruik maken van het nieuw aangekocht stuk grond dat 

wordt ingericht als speelweide (2/3 van het terrein). 1/3  zal worden ingericht als sportkooi. 

 

Op het overleg gaf de chiro de nadelen op van het nieuwe terrein voor hun. Ze vragen aan 

de gemeente om alles nog eens te heroverwegen. De gemeente heeft gehoor aan die vraag 

en heroverweegt alle optie om een weloverwogen keuze te maken. 

 

Oekraïners  
In meisjeschiro Balegem zijn er al 2 kinderen die deelnemen aan de activiteiten. Ze kunnen 

een klein beetje Engels.  

De jeugddienst heeft wat hulpmiddelen gebundeld om de communicatie vlotter te laten 

verlopen. Deze zullen ze bezorgen aan meisjeschiro Balegem. Mochten er in de toekomst 

nog verengingen zijn waar er vluchtelingen toekomen, vraag de jeugddienst om hen dat te 

laten weten. 

 

tentenvervoer 
Enkel meisjeschiro Balegem heeft hier nood aan. Jeugddienst vraag om gegevens naar hun te 

mailen om verder af te spreken.  

Het dagelijkse bestuur zal hiervoor een beurtrolsysteem uitwerken.  
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Fiscale attesten  
Vanaf 27 januari ben je verplicht om de modelattesten mee te geven. Er wordt ook vanuit de 

overheid gevraagd om de attesten zoveel mogelijk digitaal te bezorgen. In de mail met dit 

verslag wordt het attest nog eens bezorgd aan de verenigingen. (zie ook bijlage 1)  

Evaluatie afvalactie 
Er werden veel zakken opgehaald. Is goed verlopen. 

De verenigingen die deelnamen krijgen een beloning van het dagelijks bestuur. Er wordt nog 

bekeken welke beloning mogelijk is.  

Verslag kindergemeenteraad 
Het verslag van de kindergemeenteraad met thema vrije tijd wordt overlopen (zie bijlage 2) 

Subsidies  
Alle aanvragen van wervingssubsidies zijn binnen, behalve van de Pallieter.  

Er zijn nog geen subsidies van de brandveiligheid gegaan. Aan de jeugdverenigingen wordt 

gevraag om te kijken of daar geen controles dienen te gebeuren.  

Buitenspeeldag  
Gaat door op 20 april van 13u tot 17u. Hiervoor zijn we opzoek naar begeleiders. De 

gemeente trekt dit project maar wil samen met de verenigingen kinderen stimuleren om 

buiten te spelen.  

We vragen aan de verenigingen om te luisteren bij de leiding en oudste takken om hierbij te 

helpen. Helpers mogen hun uniform aandoen van hun vereniging om hun vereniging in de 

kijker te zetten. Ze krijgen hiervoor ook een vrijwilligersvergoeding, broodjes ’s middags en 2 

bonnetjes voor het praatcafé.  

Om mee te werken kan je jouw opgeven via deze link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Yx5Xwg59kC_8PojNofA6Ob9cw0w

guxAg_B_7xYJyphUNzJWNUpUVDhQT1BOMVo2ODNVMEhQOEEwNC4u  

Advies plakborden  
Deze plaatsen worden toegevoegd aan het advies 

- Den amb8 

- Ankerkerk 

Advies wordt unaniem goedgekeurd  

Varia  

• Volgende week (15/4) houdt het dagelijks bestuur de Pallieter open 

• In de fuifkoffer ontbreken er nog 2 sneeuwshoppen. 1 ervan staat in Den amb8 en 

twee dis bij Meisjeschiro Balegem 

• Dagelijks bestuur vraagt of er interesse is in een JOW weekend. Kan vraag eens 

gesteld worden aan de leidingsploeg.  

• De dienst sport en jeugd organiseerde en lentecup (voetbaltornooi). De eerste drie 

plaatsen winnen een bon van bij O'Learys  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Yx5Xwg59kC_8PojNofA6Ob9cw0wguxAg_B_7xYJyphUNzJWNUpUVDhQT1BOMVo2ODNVMEhQOEEwNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Yx5Xwg59kC_8PojNofA6Ob9cw0wguxAg_B_7xYJyphUNzJWNUpUVDhQT1BOMVo2ODNVMEhQOEEwNC4u
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• Op 24 april (14- 17u) organiseert de bib de erfgoedwandeling de speelpleinmoni’s 

zullen de activiteiten begeleidden. Ook jeugdverenigingen kunnen deelnemen  

• De dienst sport en jeugd gaat op zoek naar een jobstudent deze zomer, net zoals op 

dienst bevolking, Vinkemolentje en de bib.  

• Feestweekend Sjaloom: vlot verlopen, jammer dat er op het einde enkel volk van 

jeugdverenigingen waren. Brandblusser leeggespoten vragen aan de brandweer hoe 

veilig op te kuisen. 

• Mattentaarten verkoop is goed verlopen 

• Aprilse grillen gaat niet door 

• 5 juni is het Sinkenkermis 

• Neuzekesverkoop goed verlopen, konen nog veel meer verkopen 

• Day N’ night, ribbekes en boules de Berlin verkoop allemaal  vlot verlopen 

• 9/4 afterglow 

• 18/4 paasontbijt jongenschiro Balegem 

• 16/4 crocoloco 

• Inhaalactiviteit van sinterklaasspel ging doorgaan rond Pasen. Er is nog geen datum 

gevonden dat lukt. Dagelijkse bestuur bekijk dit samen met afsluitactiviteit  

• Deur aan deurverkoop kan enkel binnen eigen gemeente en in de drie vrije 

gemeentes 

• In jeugdraadkoffer zit geen decibelmeter. Jeugddienst bekijk of ze dit kunnen 

aankopen 

• Fuifbandjes kunnen worden aangevraagd bij de jeugddienst. Overige bandjes wel 

terugbrengen aub.  
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Bijlage 1
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Bijlage 2 

 


