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Verslag jeugdraad 

05/09/2022 
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 
 Daan Jannsens (jongenschiro Balegem), Jakke Van Glabeke 

(jongenschiro Balegem), Van Hoorde Amel (meisjeschiro 
Balegem), Van Haegenborgh Jelke (meisjeschiro Balegem, Tita 
Ghijs (chiro Tel Aviv), Justine Moris (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), Mathias Steyaert (jeugdclub Pallieter) 

Vertegenwoordigers 
jeugdwerk 

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

sport & jeugd 
 Elsy De Wilde  

Pieterjan Keymeulen 
Schepen van jeugd 

Verontschuldigd /  
 

Goedkeuren vorig verslag 
Unaniem goedgekeurd  

 

Identiteitsfiches 2022 - 2023 
Elk jaar dienen er nieuwe identiteitsfiches ingevuld te worden (zowel door de onafhankelijke 

leden als de jeugdvereniging). Deze moeten ingevuld zijn tegen de volgende jeugdraad en 

doorgestuurd worden naar jeugddienst.  

Subsidies  
De werkingssubsidies zijn bij iedereen in orde. 

Er zijn nog geen aanvragen binnengekomen voor de kampsubsidies of bandveiligheid. Voor 

de renovatiesubsidies zijn er enkel twee offertes van scouts Windeke. Offerte volstaat niet 

voor subsidies hiervoor is factuur nodig. Bij de renovatiesubsidie is er nog voldoende budget 

over.  

Wie deelnam aan een cursus, stage of Krinkel kan ook een gedeeltelijke terugbetaling krijgen 

van het inschrijvingsgeld via de subsidie kadervorming hiervoor moet je bewijs van 

deelname doorsturen naar de gemeente.  

In bijlage 1 kan je de huidige stand van zaken vinden voor de subsidies. Ten laatste 30 

september dient alles binnengebracht te worden (geen offerte, enkel factuur telt!). 

Aanvraagformulieren zijn te vinden op de linktree van Jeugdraad Oosterzele of mailen naar 

de jeugddienst.  
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Kandidaturen functies 
Heel wat leden van het dagelijks bestuur stopen eind dit jaar met de jeugdraad. Daarom gaat 

het dagelijks bestuur ook opzoek naar nieuwe mensen. De functie van voorzitter, 

ondervoorzitter, penningmeester en secretaris komen ook terug open te staan.  

Er wordt gevraagd aan iedereen om eens te luisteren binnen zijn vereniging of er interesse 

is. De vraag wordt best nu al gesteld zodat het huidig bestuur een goede overdracht kan 

doen.  

 

Kampen/ tentenvervoer 
Pallieter  

Heeft een nieuwe bestuur. Arne De Landsheere is nu voorzitter. Er is een bestuur van 4 

mensen maar ook hier mogen er nog bijkomen. Ook personen die niet in het bestuur willen 

maar graag helpen met openhouden mogen zich melden. 

Chiro Windeke 

Politie langs geweest op kamp voor lawaai, paar ziek en één persoon nar ziekenhuis gebracht 

met paniekaanval. Verschillende kinderen hadden last van paniekaanvallen of mentale 

problemen. Misschien is het een idee om hierover eens een vorming te geven 

Spel waarin de kinderen klusjes doen in ruil voor geld valt niet goed bij sommige mensen. 

Scouts Windeke  

Enkele zieke door het water maar wel een leuk kamp 

KSA 

Goed kamp enkel enkele problemen met een boswachter  

Sjaloom  

Eerste buitenlands kamp was een meevaller. Ook enkele last van paniekaanvallen 

Meisjes Balegem  

2 coronagevallen mar wel een goed kamp 

Jongens Balegem 

Leuk, zaten wel in de buurt van branden maar zijn gelukkig niet geëvacueerd  

Verloop tentenvervoer 

■ Chiro Windeke: Camion vinden voor al het gerief was moeilijk  

■ Chiro’s Balegem met de gemeente goed verlopen. 

■ Laat op tijd weten of er gebruik gemaakt moet worden van de gemeente, i.v.m. 

beurtrol. 

■ Start nu al met kijken naar chauffeurs  
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Evaluatie studeerplekken  
Warm maar gezellig. Soms konden ze gebruik maken van de vergaderzaal bij warm weer, 

wat wel aangenamer was. 

De communicatie tussen het personeel en de studenten kan beter. 

Er wordt gevreesd dat er voor december wel te weinig plaats gaat zijn. In juni was er naast 

de bibzolder ook plaats voorzien in de vergaderzaal van de sporthal. Maar deze locatie werd 

toen niet gebruikt. De vergaderzaal kan opnieuw ter beschikken worden gezet maar dan 

moet die ook wel gebruikt worden.  

Het kan een optie zijn om enkele verantwoordelijke aan te stellen per studeerplek.  

 

Vorming EHBO/ reanimatie  
Op 17 september tussen 9u – 12u organiseert de gemeente twee vormingen (EHBO en 

reanimatie) exclusief voor verenigingen. Voor beide vormingen zijn 40 plaatsen beschikbaar. 

We vragen ook om per verenigingen met maximaal twee personen deel te nemen aan één 

vorming. Je kan dus als vereniging twee personen afvaardigen voor reanimatie en twee voor 

de vorming EHBO. inschrijven kan tot 14 september. Indien de vormingen niet volzet zijn 

zullen per vorming meerdere personen van een vereniging kunnen deelnemen. 

Link: https://forms.office.com/r/WeaeAdbme3 je inschrijving is pas definitief nadat je een 

bevestigingsmail hebt ontvangen.  

 

Naast de vormingsdag voor verenigingen organiseren we ook drie sessies reanimatie 

waaraan de burgers kunnen deelnemen. Deze vorming gaan steeds door van 19u tot 21u en 

vinden plaats op 19, 27 en 29/9.  

Link: https://forms.office.com/r/FhNe00iFGT je inschrijving is pas definitief nadat je een 

bevestigingsmail hebt ontvangen. 

 

Weekend van de jeugd 
Nacht van de jeugdbeweging: 21 oktober  

Weekend van de jeugd: zaterdag 22 oktober van 14u tot 17u: middenste tak, van 19u – 22u 

oudste tak. 23 oktober jongste tak.  

22 oktober Zaterdagavond einde in Pallieter. 

 

Dagelijks bestuurt trekt de werkgroep maar verwacht van de jeugdverenigingen dat er 2 

afgevaardigde per tak in de werkgroep zitten voor de uitwerking van de activiteiten. Gelieve 

tegen 18 september de afgevaardigden te laten weten aan het dagelijks bestuur. 

 

4 oktober 20u wordt er de eerste keer samengezeten in de lokalen van KSA.  
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Update skatepark 
Momenteel is er geen update en worden de verschillende scenario’s nog onderzocht. 

Skaters vragen vaak om update aan de jeugdraad. 

Data evenementen  
Sjaloom 

25/9 startdag 

6/5 pastda?!  

12/11 eetfestijn 

25/3 event in Amb8 

Meisjeschiro Balegem 

24/9 startdag 

7-8/10 Duvelnacht 

26/11 spaghetti 

4/3 Boules de berlin verkoop 

Jongenschiro Balegem  

25/9 startdag  

7-8/10 Duvelnacht 

Nog geen verdere data 

Jeugdraad 

21/10 nacht van de jeugdbeweging  

22 – 23/10 weekend van de jeugd  

17/9 vorming EHBO/ reanimatie  

10/12 Sinterklaasspel → eindigen in Pallieter. 

Pallieter 

14/10 heropening  

31/12 lux eve  

Western al mee bezig  

Chiro Windeke  

24/9 startdag 

15/10 taartenverkoop  
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19/2 friet met stoverij  

15/4 afterglow  

Scouts Windeke 

16 – 17/9 vuurfeesten  

24/9 startdag 

1/4 Day N Night  

11/3 Neuzekes verkoop  

KSA 

10/9 BouwBQ 

25/9 startdag 

19 – 20/11 mattentaarten verkoop  

28/5 Sinksen  

18/2 quiz  

Gelieve evenementen steeds in de jeugdraden kalender te plaatsen. 

Varia  
- Evenementenaanvraag formulier. D9 bij de brandweer kan je gratis koffer ontlenen 

→ FOUT. Vragen of het beschikbaar gesteld kan worden van de materialen. 

- Merel en Hylke moeten T-shirt nog betalen.  

- Voor 3 oktober geeft KSA beamer terug aan Sjaloom. Sjaloom krijgt de waarborg. 

- Vrijdag 9/9 maisparty landelijke Gilde zie bijlage 2 

- Vraag om niet deel te nemen aan nacht van de duisternis in combinatie met 

duvelnacht.  

- Pallieter wil meer evenementen organiseren + kijken om iets te doen voor 

jeugdverenigingen. Meer leden welkom 

- Graag terug een Jo weekend maar niet gemakkelijk te organiseren met overgang 

bestuur 

- Vraag vorming rond mentale problemen, eetstoornissen, problemen thuis,…  

o Jeugdopbouwwerker Dwight kan je hiervoor steeds contacteren 

(dwight.bonte@uitdemarge.be, GSM:0472/07 12 51)  

o Pigmento: Gratis als je inschrijft tegen eind september i.v.m. cursussen? 

- Uitbreiding speelweide zie bijlage 3 

- Extra tak bij scouts Windeke wegens te veel leden 

- Vraag om vergadering verslagen sneller op site van gemeente te zetten 

- Ward: datums bij verslagen en verslagen uploaden in Drive.  

- Slijterijvergunning vuurfeesten voor sterke dranken geweigerd. Op de hoogte 

gebracht via mail zonder besluit Burgemeester. Fest West en chiro voor Bruisend 
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Balegem kregen wel vergunning hiervoor. Daardoor klacht neergelegd bij de 

Gouverneur. 

o Pieterjan: binnen de politiezone is er de afspraak om geen vergunning voor 

verkoop van sterke dranken toe te staan aan jeugdverenigingen. 

Burgemeester stemde dat nogmaals af op politiecollege met de 4 

burgemeesters.  

o Jeugdraad vind regel niet eerlijk tegenover andere vereniging of 

evenementen.  

o Afwachten wat klacht oplevert nadien kunnen we dit verder bespreken.  

Volgende jeugdraad 3 oktober 20u. 
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Bijlage 1 

Overzicht van de subsidiereglementen , specifiek voor jeugd 

Subsidie Totaal  

beschikbaar  

bedrag 

Indienen 

aanvraag voor 

Documenten Uiterste datum 

van uitbetaling 

Stand van 

zaken 

05/09/2022 

Werkingssubsidies 8 000 euro 1 april Aanvraagformulier 

Ingevulde bijlage 

Ledenlijsten met adressen en 

geboortedata of bewijs van de 

overkoepeling 

Programmaoverzicht 

31 december  Aanvragen zijn 

in orde 

Kampsubsidie 5 400 euro 1 oktober Aanvraagformulier 

Lijst van deelnemers 

Beknopt programma 

Kampboekje 

31 december  Nog geen 

aanvragen 

gekregen 

Subsidies voor duurzame en milieubewuste 

infrastructurele aankopen/aanpassingen 

van Oosterzeelse jeugdwerkinitiatieven 

2 000 euro 1 oktober Aanvraagformulier 

Facturen/betalingsbewijzen 

op naam van de 

jeugdvereniging 

31 december  Reeds een 

tekort van 

573,85 euro 
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Subsidies voor renovaties aan lokalen van 

Oosterzeelse jeugdwerkinitiatieven 

12 500 euro 1 oktober Aanvraagformulier 

Facturen op naam van de 

jeugdvereniging 

Vereiste wettelijke 

toelatingen/vergunningen 

31 december  Geen facturen. 

Factuur 

elektriciteit 

scouts Windeke 

?? 

Subsidies voor terugbetaling van gevolgde 

kadervorming 

2 500 euro 1 oktober Aanwezigheidsattest of 

Eventueel bewijs van betaling 

Leidingslijst van jwi  

31 december  Nog bezorgen !! 

Subsidies voor aankoop/vernieuwing van 

materiaal/infrastructuur ter bevordering  

van de brandveiligheid van de jeugdlokalen 

4 000 euro 1 oktober Aanvraagformulier 

Facturen/betalingsbewijzen 

op naam van de 

jeugdvereniging 

Bewijs brandverzekering 

31 december  Geen 

aanvragen 

Subsidies voor overkoepelende activiteiten 

binnen het Oosterzeels jeugdwerk. 

1 500 euro 1 oktober Aanvraagformulier 

Facturen/betalingsbewijzen 

op naam van de organisatie 

 

31 december Aanvraag 

jeugdraad : 

 1 464,43 euro 
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Subsidies renovaties, brandveiligheid en milieu – 1 oktober 2021 – 30 september 2022 

(Stand van zaken 05/09/2022) 

Subsidies Renovaties  Aanvraag 

    12 500  

Scouts Scheldewindeke ? Offerte Electriciteitswerken ? 5 804,14   

 Offerte Jodelek ?? 2 195   

      

      

Subdsidies Brandveiligheid  

    4 000  

      

      

      

Subdsidies Milieu  

    2 000  

Meisjeschiro Balegem Factuur Ledverlichting 50,42 1 949,58 Niet ok 

Scouts St-Kristoffel Factuur Deurpomp 213,30 1 736,28 ok 

 Factuur Herbruikbare bekers 1 455,39 280.89  

  Herbruikbare bekers 854,74 -573.85  
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Bijlage 2  
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Bijlage 3 
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