
VERSLAG 20 OKTOBER 2019 –  

CHIROMEISJES EMELGEM 

Aanwezigheden Jeugdraad 20/10/2019 

Dagelijks bestuur 

Fien Claeys, Dries Desmet, Senne Dewitte, Pauline Geldhof, Jarne Schelpe, Alexander 

Soenens, Lauren Vandepitte, Hanne Vanneste 

Verontschuldigd: Lore Decru, Brent Galle, Nico Carpentier, Bo Vanbesien  

Jeugdverenigingen  

▪ KSA Meisjes Izegem (Tielien & 

Marlies) 

▪ Chiro Bosmolens (Hanne & Ruth) 

▪ Padvinders Sint-Joris (Andreas)  

▪ KSA Vlaams & Vroom (Senne, 

Michiel, Niels & Jelle) 

▪ Studentenclub de pekkers (Mattijs) 

▪ Open cirkel (Dries) 

▪ Chiromeisjes Vivaldi (Yentel & Nette) 

▪ Gewest Baeckelandt (Jarne) 

▪ Chiro Sint-Jan Kachtem (Nic & 

Edward) 

▪ Jeugdbrandweer (Francis) 

▪ Scouts en gidsen Sint-Joris (Silke & 

Sophie) 

▪ Chiromeisjes Emelgem (Febe & 

Lauren) 

▪ Chirojongens Emelgem (Aäron & 

Stan) 

▪ Jeugdhuis De Tunne (Alexander) 

Stad Izegem  Kenny van de Jeugddienst  en Lothar Feys (schepen van jeugd) 
 

Algemeen Jeugdraad 

Planning 2019-

2020 

2-3 keer/semester jeugdraad in het lokaal van een jeugdvereniging. Het dagelijks 

bestuur kijkt voor drank, ontbijt en snacks.  

▪ 1 december: KSA Vlaams en Vroom (Meensestraat 100)  

▪ 16 februari: Scouts en gidsen Sint-Joris (Zuidkaai 5)  

▪ 19 april: KSA Meisjes Izegem (Mentenhoekstraat 133) 

Vergaderpuntjes mogen doorgestuurd worden naar Dries Desmet (DB) of gepost 

worden in de facebookgroep.  

Reorganisatie DB Fien Claeys vervangt Pauline Geldhof als voorzitster van het dagelijks bestuur.  

Communicatie  

Facebookpagina van de jeugdraad heeft een behoorlijk groot bereik. Hier willen we 

dan ook graag gebruik van maken door reclame te maken voor evenementen van de 

verschillende jeugdverenigingen.  

Stuur een kort tekstje + de link naar jullie evenement door naar de pagina van de 

jeugdraad of iemand van het DB en dan zorgen wij ervoor dat het tijdig gedeeld wordt. 
 

Evaluatie dag van de jeugdbeweging (18/10/2019) 

1. Colour festival 

Evaluatie  

▪ Veel volk (500 embleempjes besteld, inschatting +- 100 tekort)  

▪ Enthousiasme bij leiding in leden (telkens nieuwe groep)  

Stadsbestuur: twijfel rond veiligheid en milieuvriendelijkheid  

▪ Contact leverancier: in lijn met Europese richtlijnen, hoofdbestanddeel = 

maiszetmeel.  

▪ Locatie? → centrale brug geen optie, grote markt moeilijk door Verso 



 

Fuifbeleid  

1. Januari 2020: herbruikbare bekers  

▪ Tegen 1 januari moet bij fuiven gebruik gemaakt worden van herbruikbare bekers of moet aangetoond 

kunnen worden dat 90% van de gebruikte ‘wegwerp’ bekers gerecycleerd worden.  

▪ Lothar: stad gaat herbruikbare bekers aankopen en beschikbaar stellen 

→ Vast aantal (3 keer de capaciteit van het gebouw)  

▪ Algemene vraag jeugdraad naar stadsbestuur: meer duidelijkheid omtrent aantallen? Kostprijs bij 

verlies? Zelf te wassen of uitbesteden? … Willen terugkoppelen (indien mogelijk) naar 

jeugdverenigingen tegen volgende jeugdraad (1 december!) 

Doel: willen een algemeen waarborg systeem uitwerken dat door jeugdbewegingen gebruikt kan worden 

tijdens hun evenementen (voornamelijk fuiven). Verschillende alternatieven presenteren naar 

jeugdverenigingen op de jeugdraad van 1 december.  

2. Nieuwe fuifzaal  

▪ 2,5 miljoen vrijgemaakt voor de bouw van een nieuwe polyvalente evenementenhal  

▪ Gaat gebruikt worden door de jeugdverenigingen als fuifzaal  

▪ Als jeugd graag inspraak in de verdere uitwerking hiervan  

▪ Vragen die we ons stellen:  

→ Voorrang bij het reserveren van de zaal?  

→ Hoe ziet men concreet de samenwerking met andere instanties die het gebouw kunnen 

gebruiken?  

→ Infrastructuur aangepast op het organiseren van fuiven… 

→ Wasstraat bij de keuken voor het spoelen van de herbruikbare bekers?  

Vraag stadsbestuur: kunnen we hier inspraak in hebben?  

Vraag jeugdverenigingen: indien mogelijk voor 1 december al eens nadenken met jullie leidingploeg wat 

jullie belangrijk vinden bij de realisatie van een nieuwe fuifzaal opdat we deze puntjes kunnen voorleggen 

bij het stad.  

 

Besluit: tof concept, minstens 1 jaar behouden en editie 2020 her-evaluatie (niet enkel 

o.b.v. opkomst) 

Toekomst  

Brainstorm alternatieven:  

▪ Stoet over de middag 

▪ Kampvuur (zie Ingelmunster)  

▪ Middageten (moeilijk haalbaar op vlak van bereikbaarheid, sommige scholen 

nemen zelf initiatief om op de middag iets te organiseren)  

▪ Ontbijt geen optie (te grote concurrentie omliggende studentensteden)  

▪ Springkastelen (financieel moeilijker haalbaar) 

2. Leidingsavond  

Evaluatie 

Gewest Baeckeland to the rescue 

▪ Later starten (19u te vroeg, zeker aangezien colourfestival pas rond 18u stopt) 

▪ Los concept = aangenamer ; veel afwisseling  

▪ Verbindende avond (geen strijd tegen elkaar) 

▪ Minder ‘druk’ tot alcoholgebruik dan andere jaren  

Toekomst  
Vraag wordt gesteld in het tweede semester (Losstaande werkgroep? Volledig 

uitbesteden? Nieuw concept? …) 



3. Samenwerking drankhandel Rosseel  

Algemene ontevredenheid bij jeugdverenigingen omtrent de samenwerking met drankhandel Rosseel. 

Enkele concrete problemen:  

▪ Algemeen: problemen met communicatie  

▪ Te weinig / te veel geleverd  

▪ Komt afspraken niet na (glazen, frigo, materiaal stuk of beschimmeld…) 

▪ Zeer laat met facturen, die meestal foutief zijn  

▪ Vult bij tijdens het evenement  

Gewenst (via juridische dienst stad): op voorhand een kopie krijgen van Rosseel zijn stocktelling opdat 

jeugdbewegingen deze zelf eens kunnen natellen.  

4. Andere  

Zijn de afspraken duidelijk wanneer jullie een fuif organiseren? Weten jullie waar jullie op moeten letten de 

avond zelf?  

▪ Geregeld klachten buren, interventies brandweer en politie  

▪ Willen grote klachten voor zijn  

▪ Afspraken worden hernieuwd, duidelijker afgelijnd  

Veiligheid bij fuiven:  

▪ Perimeter rond zaal moet ook gecontroleerd worden door de security van dienst op fuif  

▪ Vaak problemen met zelfde personen  

▪ Voorstanders voor het idee van een zwarte lijst, eventueel werken met het inscannen van 

identiteitskaarten (in lijn met Safe Party Zone stad Kortrijk)  

Jeugdhuis de Tunne: 

▪ Vroeger bestonden er afspraken rond de openingsuren van de Tunne wanneer er een fuif in het JOC 

georganiseerd werd  

▪ Regels zijn wat vervaagd (Sluiten op een bepaald uur? Rechtstreekse concurrentie?)  

▪ Respons jeugdhuis de Tunne: 

→ Voornamelijk mensen van de Tunne zelf die nablijven tijdens grote evenementen  

→ Max. 10 personen dus vermoedelijk weinig concurrentie  

→ Opnieuw doorgegeven aan jeugdhuis dat ze verplicht openblijven tot 23u, vanaf dan vrije keuze 
 

Op vraag van de jeugdbewegingen 

1. Groepsaankoop rookmelders? → op vraag van de Chiro Bosmolens  

Verplicht om in elk lokaal een rookmelder te hebben.  

Jeugdbrandweer: brandweer verkoopt rookmelders (€16/stuk), 10 jaar garantie en correct geïnstalleerd.  

Vraag jeugdverenigingen: Zijn er nog verenigingen die geen rookmelders hebben en geïnteresseerd zijn om 

deze eventueel ergens in groep aan te kopen?  

2. Vorming brandbestrijding en EHBO 

Huis van het kind: voorziet budget om vormingen te organiseren.  

Interesse vanuit de jeugdraad in een opleiding omtrent brandveiligheid en EHBO (opfrissing), toegankelijk 

voor alle leiding.  

Vorming georganiseerd door Alert.  

We bekijken de mogelijkheden, bestelbon aanvragen voor januari. Concrete data volgen.  

 

 



3. Vuilbakken op openbaar terrein  

Algemene vraag: meer ledigen  

Concrete locaties:  

▪ Merelbos Chirojongens Emelgem  

▪ Domein chiromeisjes Emelgem 

▪ Chiro Bosmolens aan voetbalveld  

4. Subsidies studentenclub de Pekkers  

Kregen vorig jaar een opstartsubsidie. Dit jaar ook een deeltje algemene subsidies.  

Vraag kwam vanuit jeugdverenigingen waar het subsidiegeld aan gespendeerd werd.  

Studentenclub voorziet tegen 1 december een overzicht van hun uitgaven uit subsidiegelden.  
 


