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Verslag vorige vergadering
Maandag 29 juni @ home: online jeugdraad

Aanwezigheden
Aanwezig: DESMET Simon (Chiro Waregem Centrum), DERIJCKE Thibo (Chiro Nieuwenhove), VERBAUWHEDE Danté
(Chiro Nieuwenhove), DE WAELE Glen (Jong N-VA), DESLOOVERE Leontine (Chiro Gaverke), DE GEYTER Marie
(Akabe Funk), DE BAERE Bernd (KLJ Waregem), HEYERICK Axel (JNM Leievallei), DEBOISERIE Josse (Chiro Desselgem en JH Jakkedoe), DUMOULIN Kobe (Speelpleinwerking Het Pad), CLAES Lenny (Speelplein De Speelberg), DE
LANGHE Yari (Studentenclub Gavergild), DECLERCQ Hannes (stuurgroep), DE BRANDT Jochem (Voorzitter jeugdraad), VANOUTRYVE Merel (Chiro Leieland), TIJTGAT Stef (stuurgroep + Chiro Leieland + KAJ De Snaere), VERMEERSCH Uma (stuurgroep), CLAERHOUT Jonas (Jeugddienst), COUSSEMENT Flor (jeugdconsulent), NEIRYNCK Jo
(Schepen van jeugd)
Verontschuldigd: Jong VLD, DEMEYERE Michaël (JUMP Waregem), MEERSMAN Camille (Scouts Sint-Hubertus),
ALLAERT Phoebe (Speelplein De Speeldooze), DHONT Dylan (Speelpleinwerking Desselgem), JH Den Uitvlucht
Gespreksleiding: DE BRANDT Jochem (voorzitter jeugdraad)
Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst)

1. Subsidieverdeling en coronasurplus
Flor Coussement: Coronasurplus gaat uit van een vrij simpele berekening. We baseren ons op de subsidies van
de vorige jaren terug tot in 2017. We nemen hiervan het gemiddelde en vermenigvuldigen dit met een coëfficiënt.
Bij elk bedrag dat meer dan 500 euro bedraagt, wordt de eerste 500 euro uitbetaald in Waregembonnen. Het idee
hierachter is om de lokale handelaars en ondernemers te steunen. Er zijn ook veel grootwarenhuizen die ze
aannemen. Indien het bedrag minder dan 500 euro bedraagt wordt dit gewoon cash uitbetaald. Het overzicht
wordt nog doorgestuurd. Stel dat je nog extra kosten moet doen dit jaar voor het kamp of dat je geen kasacties
hebt kunnen doen, daarvoor dient deze toelage. Je zal nog een brief of mail ontvangen over hoe de
Waregembonnen moeten worden afgehaald. Het geld wordt gestort op de rekening.
Een aantal opmerkingen nog over de subsidieverdeling:
Voor jeugdbewegingen die twee aparte groepen hebben, jongens en meisjes, vul jullie toelagen altijd zoveel
mogelijk apart in, want deze worden apart uitbetaald. Dit maakt het voor ons heel wat gemakkelijker voor de
berekening.
Een tweede opmerking, vooral belangrijk voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen: Stuur jullie begeleiders
zoveel mogelijk op cursus. Jullie werking wordt er niet alleen beter van, dit telt ook mee in de berekening. Een
begeleider zonder attest telt maar voor de helft mee in de berekening. Een groep waar 3/4 van de begeleiding
cursussen heeft gevolgd zal veel zwaarder doorweging in de berekening van een groep waarvan slechts de helft of
1/4 een cursus heeft gevolgd. De gevolgde cursussen worden voor de helft terugbetaald als je het attest
binnenbrengt op de jeugddienst. Sommige verenigingen betalen zelfs de andere helft ook nog terug. Het staat ook
zo in het subsidiereglement dat wanneer je een aantal jaar leiding bent, je ook mee telt als gekwalificeerd
begeleider. Een diploma in een pedagogische richting telt ook als gekwalificeerd begeleider. Dus let er op om dit
zeker te vermelden in de lijsten.
Er zijn een aantal verenigingen die de toelage huur en energie indienen. Daarbij wordt vaak de internetfactuur
ingediend, maar het is zo dat er geen kosten van internet worden terugbetaald. Als er een telefoon in het
abonnement zit, dit halen we er wél uit. Deze kosten worden terugbetaald.
De Excel met het overzicht van de subsidies zal worden doorgestuurd van zodra behandeld op het schepencollege.
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De basistoelage bedraagt 431,25 euro.
Dit jaar werd er geen starttoelage ingediend, vorig jaar was dit enkel de schaakclub.
Toelage jeugdbewegingen: Er is een vast bedrag voorzien voor de jeugdbewegingen. Er is een coëfficiënt die
meespeelt op basis van aantal leiding en aantal leden. Hoe meer leiding en leden, hoe meer subsidies. Leden met
een handicap tellen voor 5.
Van de kosten aan huur en energie wordt de helft terugbetaald.
Bivaktoelage: Opnieuw speelt het aantal begeleiders en aantal leden mee in de berekening. De vervoerstoelage
wordt ook berekend op het aantal leden en leiding + het aantal kilometers heen en terug.
Toelage speelpleinwerkingen: Er zijn een aantal coëfficiënten die meespelen in de berekening. B+ is de
begeleiding, S+ is het aantal speelvoorzieningen die je hebt op het speelplein (vb: aantal go-carts,
knutselmateriaal, verkleedkoffer,…). Hoe meer je daar van hebt, hoe hoger de score en dus hoe hoger de toelage.
Als je hier in investeert zal je volgende jaar een hogere toelage krijgen. De laatste S is het aantal punten die je
krijgt op basis van het speelsysteem. Bepaalde speelpleinen werken met een heel open geheel: Je kan vrij spelen
maar er zijn ook activiteiten waar je aan kan deelnemen, maar dit is niet verplicht. Elk systeem heeft een
bepaalde waarde. K is het aantal kinderen.
Toelage jeugdmuziekateliers: Momenteel zijn er geen muziekateliers.
Toelage jeugdhuizen: Dit zijn iets moeilijkere dossiers om in te vullen. Er worden basispunten toegekend als je
aan de basisvoorwaarden voldoet. Daarnaast zijn er extra punten te verdienen. Jeugdhuis Jakkedoe scoort daar
beter in dan JH Den Uitvlucht, maar zij hebben vaste beroepskrachten die zich daar op kunnen inzetten, in
vergelijking met een meer recreatief jeugdhuis zoals Den Uitvlucht. Elk jeugdhuis krijgt een vast bedrag van 1250
euro en al de rest die ze extra krijgen wordt berekend op basis van de extra te verdienen punten.
Het totaaloverzicht van de subsidies zal ook doorgemaild worden naar iedereen.

4. Kampen in corona
Jochem De Brandt: Op onze nieuwe website https://jeugdraad.webflow.io/ staan allerlei links naar websites
zoals Bataljong en de Ambrassade met de nieuwste updates. Er gelden enkele afspraken in verband met
busvervoer. Er mag 1 bubbel per bus of 1 bubbel per dek op de bus. De regels van het openbaar vervoer moeten
gevolgd worden. Mondmaskers moeten gedragen worden door + 12–jarigen. Er staat geen limiet op het aantal
kampjes waaraan wordt deelgenomen. Zomerkampen mogen georganiseerd worden op maximum 150 km van de
Belgische grens als het gastland dit niet verbiedt. Vanaf 1 juli: bubbels van 50 personen. Meer specificaties vind
je op deze websites.
Danté Verbauwhede: Eli zei dat elke jeugdbeweging coronapakketten zouden krijgen, wat houdt dat precies
in?
Flor Coussement: Wij voorzien materiaal voor elke bubbel die op kamp gaat. Deze pakketten zal je kunnen
afhalen op de jeugddienst. Wat zit er in? Ontsmettingsalcohol voor je handen, sprays voor de tafels, zeep,
mondmaskers, handschoenen, papieren doekjes.
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Simon Desmet: Vanaf 1 juli gaan de zwembaden weer open. Kunnen wij met onze vereniging gaan zwemmen
of het zwembad een halve dag afhuren?
Jonas Claerhout: Ik heb vernomen dat ze geen groepen zullen toelaten, omdat er inderdaad maar maximum
100 personen binnen mogen.
Hannes Declercq: Er zijn inderdaad maximum 100 bezoekers tegelijkertijd toegelaten. Reserveren is niet
mogelijk. (Update: sinds 7 juli 2020 is dit 125 bezoekers)
Jochem De Brandt: Ons algemeen advies voor de kampen, blijf veilig en wees verstandig.

3. Chiro Nieuwenhove in nood
Danté Verbauwhede: Wij hebben de berekening gemaakt van wie er zal stoppen met de leiding en wie er bij
blijft, dan blijft de leiding volgend jaar met 8 over in vergelijking met de 20 van dit jaar. Idealiter is dit zelfs 24.
De gedachte speelt hierdoor dat de werking van de Chiro na dit jaar zal stoppen. Ondertussen heeft een deel van
de oud-leiding wat ideeën aangebracht, dus we zijn wel aan het kijken om de werking toch te kunnen voorzetten,
desnoods op wat creatieve manieren. Dus stel dat je je geroepen voelt om een aantal jaar leiding te zijn bij ons in
de Chiro mag je ons gerust contacteren, via Facebook is dit het gemakkelijkst. Of ken je mensen? Stuur ze gerust
door.
Jochem De Brandt: Wij kunnen via onze kanalen alvast ook al de oproep doen en dat we dit misschien kunnen
promoten via een Facebook advertentie. Maak misschien eerst een sjabloon met alle info die er moet in staan.
Stef Tijtgat: Dus eigenlijk doe je een oproep naar leiding om in te springen bij jullie voor een jaar of een x aantal jaar?
Danté Verbauwhede: Tegen dat we terug met een grote leidingsgroep zijn zal er 4 jaar moeten over gaan
omdat we met een dip zitten in onze oudste leden. Zoals het er nu uit ziet zal er volgend jaar niemand bij komen
in de leiding, dit jaar erna wellicht 1 of 2. Het is momenteel heel triest, maar na 3 jaar zal er weer een gezonde
toestroom zijn. Jullie hebben zelf jullie eigen jeugdbeweging, dus we verwachten niet dat jullie dit er nog bij
nemen. Het is ook niet het doel van deze oproep, eerder als je mensen kent die hiervoor zouden dienen, stuur ze
gerust door.
Jochem De Brandt: En is er bijvoorbeeld een optie dat leden een jaar eerder in de leiding stappen?
Danté Verbauwhede: Dat hebben we vorig jaar gedaan. Twee jaar geleden hebben we de keuze gegeven,
sinds vorig jaar is het verplicht dat ze maar één jaar aspi zijn. Dus in zesde middelbaar ze al leiding, wij denken
persoonlijk dat dit heel belastend is en dit niet gaat lukken. Het gaat ook over de oudste jaren en die bestaan uit
weinig leden, dus dat zal het probleem niet oplossen.
Jochem De Brandt: Die 8 die nog leiding blijven, kan je met hen garanderen dat het zal lukken om die 3 jaar
te overbruggen?
Danté Verbauwhede: Dat is moeilijk te zeggen, 3 van ons, waaronder mezelf, willen gerust nog een jaar
leiding bij doen, maar dat is voor ons dan al ons 5de jaar leiding. Ik denk niet dat ik tot het einde van de
‘probleemjaren’ in de leiding zal blijven. De meeste die nog in de leiding blijven hebben nu hun eerste jaar leiding
gedaan, hen zie ik wel een effort doen om in de leiding te blijven gedurende de moeilijke jaren.
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Flor Coussement: Kan de stad hiervoor nog iets doen? Een oproep doen per brief? We hebben dit ook gedaan
voor de speelpleinen om monitoren te zoeken. Wij hebben alvast veel telefoons en mails gekregen.
Danté Verbauwhede: We gaan dit intern eens moeten bekijken, een plan voor leiding te werven is er nog niet
omdat we nu gefocust hebben op het kamp. Maar de kanalen van de stad gebruiken zal inderdaad wel handig zijn.
Jo Neirynck: We kunnen ook een gepersonaliseerde mailing doen naar vierde, vijfde, zesde middelbaar. Het
is de vraag naar de Chiro toe of jullie hiervoor open staan, want mogelijks krijg je hierdoor jongeren binnen die de
werking absoluut niet kennen. De jeugddienst kan samen met de leidingsploeg op een creatieve manier een
oproep doen via een flyer in een jeugdige stijl. Hierop zal al het aanbod van Nieuwenhove moeten vermeld
worden. We zetten de Chiro en KLJ naast elkaar en dan krijgen jonge mensen die woonachtig zijn in Nieuwenhove
een omslag in de bus.
Axel Heyerick: Het helpt soms ook om te zeggen tegen jullie jongste leiding dat ze een lief moeten zoeken
buiten de Chiro en deze mee te trekken. Je kan ook onorthodox zijn en leeftijdsgroepen van 3 jaren samen
zetten.
Danté Verbauwhede: Dat is al gebeurd, maar dat is heel moeilijk want het botst vaak tussen de jongste en
oudste leeftijden. Dit jaar hebben we al de jongens en meisjes samen gezet zodat je de leiding efficiënter kan
inzetten. Alvast bedankt om eens te luisteren en om de boodschap te verspreiden.

4. Thema Dag & Nacht van de jeugd
Jochem De Brandt: We hebben via de nieuwbrief een oproep gedaan om met jullie vereniging eens na te
denken over een leuk thema voor Dag & Nacht van de jeugd. Wij hebben met de stuurgroep al een brainstorm
gedaan rond mogelijke thema’s. De suggesties zijn thema Kerstmis, Waregem Koerse, Waregem Koerstmis en
festival. We kunnen alle suggesties bundelen via een poll. De Nacht zal doorgaan op vrijdag 23 oktober en de Dag
gaat door op zondag 25 oktober.

5. Schepenkwartiertje
Jo Neirynck: Ik hoop voor de mensen die examens hadden dat deze goed zijn verlopen. Ik wens alle
jeugdverenigingen veel succes in het bubbelgewijs organiseren van kampen in coronatijden.
Vanuit de federale regering krijgen we de matrix om evenementen te beoordelen. Wie nog een activiteit wil
plannen in juli of augustus raad ik aan om de activiteitenfiche in te vullen. Met deze matrix zal het stadsbestuur
de activiteit beoordelen, zo kort mogelijk op de bal.
De matrix heeft te maken met zaken zoals: gaat de activiteit outdoor door? Is deze zittend? Hoe zit het met de
densiteit? Hoe zit de lokale focus? Is dit voor lokale mensen of buiten de gemeenschap? Is het meerdaags? Hoe lang
is de aanwezigheidstijd van de bezoekers? Is drank en voeding aanwezig? Hoe zit het met de registratie, hoe zit
het met de bezoekerstelling? En hoe zit het met de ontsmetting en hygiëne maatregelen?
Als we deze matrix invullen krijgen we dan een code. Rood is dat de activiteit niet mag doorgaan, groen is dat de
activiteit mag doorgaan. Oranje betekent dat het schepencollege beslist of de activiteit al dan niet mag doorgaan.
De matrix is gemaakt voor evenementen voor het grotere publiek. In juli mogen activiteiten doorgaan in open
lucht tot 400 personen en in augustus tot 800 personen, indien binnen, de helft hiervan. Als er iets georganiseerd
wordt dat opengesteld wordt naar externen, dan is het een evenement.
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Enkele praktijkvoorbeelden: Een Chiro die een leefweek organiseert in voorbereiding van het kamp, dit valt onder
de werking, niet onder evenementen. Een speelplein die een ouderavond wil organiseren met een bar, dit is dan
wel weer een evenement, net zoals een Chiro die een ommegang wil organiseren. Een barbecue voor de leiding,
dit is interne werking, dus een activiteitenfiche is niet nodig, dit betekent niet dat er geen rekening moet worden
gehouden met de coronamaatregelen.
Yari De Langhe: Wij organiseren een cantus op 18 juli in JH ‘t Zwemb@. Welke maatregelen kunnen wij nemen
om alles veilig te laten verlopen?
Jo Neirynck: een cantus is ruimer dan het bestuur alleen, dus dit moet in de matrix. Je zal zittend moeten te
werk gaan, de afstandsregels moeten gerespecteerd worden, registratie van aantal mensen, richtlijnen voor de
mensen en maximum capaciteit bepalen. Dit doe je door de vierkante meters van de ruimte te delen door 4,25.
Net boven de 20, dus buiten heb je een heel ander verhaal omdat je veel beter kan spreiden. Je werkt best met
tafels van 10 personen, die op anderhalve meter van elkaar staan. Mensen die drank rondbrengen werken met
mondmaskers.
Simon Desmet: Zou er al iets veranderd zijn rond uitstapjes op kamp? Bijvoorbeeld een uitstap met de fiets.
Flor Coussement: Het handboek kampen zegt zo weinig mogelijk de kampplaats verlaten.
Stef Tijtgat: Een park of bos bezoeken mag volgens Marc Van Ranst maar je moet de afstand bewaren met je
bubbel als je andere personen tegen komt en het allemaal in je contacten logboek opschrijven.
Hannes Declercq: Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in openlucht en op het eigen terrein. Uitstappen
kunnen maar dan moet je erop voorzien zijn dat je met anderen in contact kan komen. Ga je op uitstap naar een
plek waar veel andere mensen zijn? Houd je dan aan de voorwaarden van die locatie. Vermijd contact met
externen, ook wanneer je het terrein verlaat. Dus geen showmoment voor ouders dit jaar, geen vlaggenroof bij de
andere jeugdbeweging, … Bij +12 is er meer aandacht voor de aard van de activiteit. ... Intensief contact,
insmeren of schminken zijn af te raden. Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw
genoeg rust in het programma in. https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/jeugdwerkregels
Axel Heyerick: Een tekencontrole doe je ook best zonder aanraken.

7. Varia
Vergaderingen Jeugdraad volgend werkjaar:
21 september: Chiro Centrum
19 oktober: Chiro Desselgem
16 november: Chiro Leieland
14 december: Nog te bepalen
Jochem De Brandt: Ik heb nog een evaluatiepuntje in verband met het voorstel van Jong N -VA en Jong VLD. Er
werd gevraagd of de jeugddienst een digitale blokruimteruimte kon open stellen voor de studenten. ‘Praatbox’
werd voorgesteld, de jeugdraad heeft uiteindelijk gekozen voor ‘Blokkot’ als alternatief op Discord, en dit werd
geëvalueerd als heel sporadisch gebruikt, maar we houden het open voor de herexamens.
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Axel Heyerick: We hebben onze eigen composttoiletten gemaakt in betonplex die we uitlenen. We gaan nog
eens overleggen hoeveel we zouden vragen voor deze te uit te lenen, want we hebben er zelf ook 1000 euro
kosten aan gehad. Dixies huren ging ons 1600 euro kosten. Ik zal nog een foto op de Facebookgroep van de
Waregemse jeugdverenigingen zetten als ze in werking zijn getreden.
Ik heb juist gezien dat we toch vuur zullen mogen maken in Limburg, zijn er vuurschalen uit te lenen in Waregem?
Flor Coussement: Niet in de uitleendienst, maar misschien dat er verenigingen zijn die dit uitlenen?
Glen De Waele: Bedankt om het idee van digitale blokruimte in de groep te zetten, jammer dat het niet
zoveel gebruikt werd, maar misschien in tweede zit.
Flor Coussement: Ik heb via onze vrienden van het welzijnshuis een website meegekregen waarvan ik zou
willen vragen om deze te delen. Het gaat over mentaal welbevinden bij jongeren: www.kzitermee.be.
Het wordt gedragen door een aantal bekende West-Vlamingen die de campagne een warm hart toedragen, o.a.
Tessa Wullaert, Eli Iserbyt, Yves Lampaert,… Misschien ook eens delen met de jeugdraad?
Simon Desmet: Normaal gezien ging op 5 juli ons evenement ‘Hesp aan’t spit’ doorgaan, maar dit kunnen we
niet waar maken aangezien het met buffet is. Maar 12 juli is er wel nog ‘Kaffie mee taarte’, kom gerust af om op
het gemak iets te drinken, alvast bedankt.
Jo Neirynck: Succes bij de vakantiewerkingen! Als er problemen zijn, roep gerust bij de jeugddienst of mezelf
en dan kijken we mee voor een oplossing.
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