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Verslag jeugdraad 

03/10/2022 
Aanwezig De Visscher Paulien (voorzitter), De Smet Bram 

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

functies 

 Van der Haegen Pauline, Willems Seppe Onafhankelijke leden 
 Erin Ackaert (jongenschiro Balegem), Gilles Vereecke 

(jongenschiro Balegem), Van Hoorde Amel (meisjeschiro 
Balegem), Margot Lefevre (meisjeschiro Balegem, Tita Ghijs 
(chiro Tel Aviv), Hanne De Sutter (chiro Tel Aviv), Matisse 
Dekleermaeker (scouts Windeke), Ward Robbens (scouts 
Windeke), Leontine De Bock (scouts Oosterzele), Roseel Alexine 
(scouts Oosterzele), Robin De Boel (KSA), Robin Impe (KSA),  
Nest Den Haese (pallieter) Arne De Landsheere (jeugdclub 
Pallieter) 

Vertegenwoordigers 
jeugdwerk 

 Louise Van Hoorde (open VLD-plus)  Politieke waarneming 
 Dries Van Daele Ambtenaren dienst 

sport & jeugd 
 Pieterjan Keymeulen Schepen van jeugd 
Verontschuldigd Elsy De Wilde  

 
 

 

Goedkeuren vorig verslag 
Ward Robbens toevoegen aan maillijst 

aanpassingen:  

- 26/11 spaghettifestijn meisjeschiro Balegem 

- 15/10 taartenverkoop chiro Windeke 

- 14/10 heropening Pallieter  

 

Identiteitsfiches + functies jeugdraad 
Nog een paar individuele identiteitsfiches zijn niet ingevuld. Van de verenigingen ontbreekt 

enkel scouts Windeke nog. 

Alle functies in het dagelijks komen vrij. Ook heel wat leden van het dagelijks bestuur 

verlaten de jeugdraad. Voorlopig nog geen kandidaten die functies zouden invullen. Alle 

verenigingen vragen dit nog eens bij hun achterban. Samuel en Sören blijven nog bij het 

dagelijks bestuur.  

Veranderingen Dienst sport en jeugd 
Mireille vervult een andere job binnen de gemeente. Ze wordt pedagogisch coach in kader 

van het BOA decreet dat elke gemeente moet uitvoeren. 

Mireille haar halftijdse functie wordt ingevuld door Robin. Zijn taken zijn o.a. grabbelpas, 

speelstraten, nieuw concept roefel.  

mails betreffende jeugd stuur je dus best niet naar Mireille maar naar Dries of Robin of het 

algemene e-mailadres: jeugddienst@oosterzele.be  

mailto:jeugddienst@oosterzele.be
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energiescan jeugdinfrastructuur 
jeugdverenigingen kunnen gratis een aanvraag indienen voor energieadvies op maat. Op 

basis van het verbruik van de infrastructuur, komt de organisatie in aanmerking voor een 

uitgebreide energiescan of voor een energiecoaching die zich richt op het nemen van quick-

winmaatregelen. Dit zijn ingrepen die met een beperkte kost een energiebesparing op korte 

termijn kunnen realiseren.  

Aan de hand van het verslag van de energiecoach, kan de jeugdorganisatie ook een 

investeringssubsidie aanvragen om deze quick wins uit te voeren.   

Met de resultaten van een energiescan heeft de organisatie alle informatie in handen om 

doordachte maatregelen te nemen die een duurzame impact hebben op langere termijn. 

Het rapport geeft inzicht in de (financiële) haalbaarheid van de maatregelen en kan gebruikt 

worden voor het aanvragen van een sectorale investeringssubsidie bij het departement 

Cultuur, Jeugd en Media. 

 
aanvragen van de energiescan en quick wins kan via : 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/energiescans-en-quick-

wins-jeugdinfrastructuur 

https://www.pulsenetwerk.be/energiescan-2022  

Opgelet! voor 1 december moet je volledige dossier digitaal bij Pulse zijn ingediend. Hou dus 

rekening met deze einddatum. 

subsidies  
Termijn om subsidies in te dienen is verstreken.  

Kampsubsidie ontbreekt van jongenschiro Balegem en chiro Windeke. Graag nog deze week 

bezorgen. 

 

Aangezien de energieprijzen enorm stijgen stelt schepen Pieterjan voor om de aanvraag voor 

de milieu en renovatiesubsidies te verlengen tot 31 oktober. Op die manier krijgend de 

verenigingen de kans om extra aanvragen in te dienen in functie van energiebesparende 

maatregelen en al enkele verbeteringen aan te brengen die uit de energiescan kunnen 

komen. 

De jeugddienst vraag om door te geven tegen 10 oktober of de het wenselijk is om de 

aanvraagperiode te verlengen, zo kunnen ze hiermee rekening houden bij de berekeningen.  

resterende budgetten: milieusubsidies 180,89 euro voor renovatiesubsidies 9 080,46 euro. 

 

EagleBE  
nieuw online platform om evenementen aan te vragen. Je dient een account aan te maken 

en krijgt een gemakkelijk overzicht over al je aanvragen. aanvraag Sabam, uitleenmateriaal 

zit ook verwerkt in de digitale aanvraag. Dit zou de aanvragen van evenementen moeten 

vergemakkelijken. termijn van 6 weken op voorhand doorgeven blijft wel noodzakelijk.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fcjm%2Fnl%2Fcultuur-en-jeugdinfrastructuur%2Finvesteringssubsidies%2Finvesteringssubsidies-sectorale-prioriteiten&data=05%7C01%7Ccharlotte.gyselinck%40vlaanderen.be%7C733b1a1f4beb475771bf08da696f5fb4%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637938224607366395%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NWOgAD9qvR4ijQE8iw4%2FCC33Nn3GRZ0ejsXxjzEpFRA%3D&reserved=0
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/energiescans-en-quick-wins-jeugdinfrastructuur
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/energiescans-en-quick-wins-jeugdinfrastructuur
https://www.pulsenetwerk.be/energiescan-2022
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https://www.oosterzele.be/evenementen.html  

de jeugdraad vraag hoe ze bevestiging krijgen van hun event. dit wordt nagevraagd.  

 

Jongtourage 28-30/11 
driedaags online festival voor jeugdraden: drie avonden lang kan je  samen met je jeugdraad 

werken aan je jeugdraadskills. Je krijgt de kans om kennis te maken met andere jeugdraders 

over de grenzen heen en je te laten inspireren door boeiende sessies. en Bataljong zorgt 

voor online entertainment en een fysiek pretpakket om je vingers bij of te likken. 

meer info: https://bataljong.be/boek-je-vorming/vormingskalender/jongtourage-0 

 

Wie wenst deel te nemen laat dit weten op de volgende jeugdraad. De gemeente betaald de 

inschrijving. 

 

afgelopen events + startdagen + EHBO sessie 
jongens Balegem:  

- geen nieuwe events gepland 

- veel nieuwe leden  

KSA:  

- 2 leden namen deel aan reanimatie  

- startdag was goed  

- nog veel leden maar komen op minder regelmatige basis  

Sjaloom:  

- goede startdag 

- veel nieuwe leden, vooral jonge leden  

chiro Windeke:  

- goede startdag  

- elke tak heeft nieuwe leden  

Scouts Windeke: 

- veel regen tijdens de vuurfeesten  

- sneukeltocht en startdag goed verlopen  

- bij elke tak nieuwe leden, sommige taken volzet 

Pallieter  

- 14/10 opnieuw open  

Er kwam weinig vol naar de vorming EHBO en reanimatie. Reden? te drukke periode voor 

jeugdverenigingen, net na de vuurfeesten. Er is wel nog interesse voor om dit eventueel te 

doen voor vertrek op kamp.  

https://www.oosterzele.be/evenementen.html
https://bataljong.be/boek-je-vorming/vormingskalender/jongtourage-0


4 
 

nacht van de jeugdbeweging + weekend 
special act staat online: MC Captain met zangeres 

leiding kunnen bandjes samen bestellen en mag dag zelf nog bandjes kopen aan 

voorverkoopprijs. jeugdraad vraagt wel om zoveel mogelijk op voorhand te bestellen om 

alles vlot te laten verlopen aan de ingang. Elke jeugdbeweging krijgt 2 vrijkaarten.  

weekend van de jeugd: morgen bespreken in KSA lokalen. Thema wordt piraten. Er zijn al 

groepen gemaakt om af te spreken maar nog niet iedereen is toegevoegd. Gelieve eens na te 

kijken wie nog ontbreekt.  

Varia  
- klacht bij gouverneur: Ward kreeg nog geen reactie. Antwoord vanuit de gemeente is 

vorige week ingediend. Na procedure kunnen we kijken wat dient aangepast te 
worden. Eventueel nadien een werkgroep oprichten met jongeren en mensen uit de 
gemeente. 

- Pallieter zou graag elke maand één keer alle jeugdverenigingen samenbrengen in de 
Pallieter. Beste dag hiervoor is zaterdag. idee om DJ contest te houden tussen de 
jeugdbewegingen 

- is er interesse om met verschillende jeugdverenigingen herbruikbare bekers aan te 
kopen om de prijs te drukken?  

- er zijn 2 vrijkaarten per vereniging voor Duvelnacht 
- 26/11 spaghetti meisjeschiro Balegem  
- 9/4 paasontbijt jongenschiro Balegem 
- 11-12/3 eetfestijn jongenschiro Balegem 
- beamer is terug 
- aanwezigheidslijst jeugdraad moet worden geüpdatet 
- 18 – 19/2 soepverkoop Sjaloom 
- 15/10 taartenverkoop chiro Windeke  
- extra grasveld aan de speelweide pas van de gemeente vanaf 1/11. nadien eens 

samenzitten met Klaas en scouts om de invulling hiervan te bepalen.  
 

Volgende jeugdraad 7 november 20u. 


