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Aanwezigheden Jeugdraad 20/10/2019 

Dagelijks bestuur 
Pauline Geldhof, Fien Claeys, Lauren Vandepitte, Hanne Vanneste, Bo Vanbesien, Dries 
Desmet, Emil Claeys & Senne Dewitte 
Verontschuldigd: Lore Decru, Jarne Schelpe, Isha Cnudde 

Jeugdverenigingen  

 KSA Meisjes Izegem  
 Chiro Bosmolens  
 Padvinders Sint-Joris  
 KSA Vlaams & Vroom  
 FOS  
 Chiromeisjes Vivaldi Kachtem 
 Chiro Sint-Jan Kachtem  
 Scouts en Gidsen Sint-Joris  
 Chiromeisjes Emelgem  
 Chirojongens Emelgem  
 Open Cirkel 
 Jeugdhuis De Tunne 
 Gewest Baeckelandt  
 Studentenclub de pekkers  
 Jong NVA 
 Jong VLD 

Stad Izegem  
Emma van de Jeugddienst 
Lothar Feys (Schepen van jeugd) 

 

Algemeen Jeugdraad 

Activiteiten  

 20-21 november: Steekbierweekend KSA Vlaams en Vroom 
 17 oktober Dia-avond Chiro Bosmolens 
 24 oktober Dia-avond KSA Meisjes 
 Sinterklaasverkoop Scouts en Gidsen 
 17 oktober Koekjesverkoop Padvinders 

 

Dag van de jeugdbeweging  

Colour it 
Yourself 

Leuk dat er zoveel enthousiasme is bij de verenigingen. 
 
Vraag: Hoe pakken jullie de organisatie aan? 
Chiromeisjes Vivaldi Kachtem:  
De 2 jongste bubbels komen op vrijdag in de vooravond en de oudsten op zondag. 
 
Chiro Bosmolens: 
Zet een stukje van de straat af en voorzien ook muziek. Doorheen hun activiteit op zondag 
zal er een doorschuifsysteem zijn zodat iedere bubbel apart kan deelnemen aan het 
colourfestival. 



 

Covid-19 
Hoe hebben jullie deze periode ervaren? Zijn er (financiële) problemen? 
 

Geen problemen, voorbereiding is alles. 
 

Code Oranje voor 
jeugdwerk 

 

 
Extra aandachtpunt: 
Let op met douchemomenten. Je creëert een aerosoleffect. Probeer apart te douchen. 
 

Nog vragen? Hiermee kan je terecht bij het VES, de jeugddienst of de schepen van 
jeugd. 

 

Jeugd in beweging  
Dit is het jaarthema van de jeugdraad. 
 

Deze keer ligt de focus op mobiliteit. 
Zijn er bij jullie aan de lokalen soms gevaarlijke situaties bij de start of het einde van jullie activiteit? Neem 
er een foto van en stuur deze door naar de jeugdraad.  
 

Er blijft een grote vraag naar fietsenrekken. 
Deze kan je aankopen met de kleine of grote (ver)bouwsubsidie.  
 
In de aanbieding: 45 fietsenstallingen voor eigen domein. 
Indien interesse, stuur een mailtje naar Kenny van de jeugddienst. 
Ze zullen procentueel verdeeld worden onder de geïnteresseerden.   

 

Vandalisme  
Voorbeelden:  

 Steen door het raam van de Tunne 
 Tekenen op de muren van de Chiromeisjes Emelgem 
 Afval op de terreinen van Chirojongens Emelgem & Scouts en gidsen 

Wij komen met het DB graag eens coronaproof langs. Laten jullie weten waar en wanneer 
jullie het organiseren? 

Leidingsavond 

De inschrijvingen lopen vlot binnen. De meeste verenigingen zijn reeds ingschreven.  
De bubbels zullen afhankelijk zijn van de maatregelen. 
 
Meer info volgt later. 



 Graffiti bij chiro Bosmolens  
 Vuilbakken op het speelplein aan de lokalen van de chiro in Kachtem worden weinig geleegd 

 

Algemene vraag naar extra vuilbakken op hun (openbare) domeinen 
 

Stavaza paaltje chirojongens Emelgem? Er rijden verschillende auto’s over hun terrein waardoor gras 
helemaal kapot is. 

 

Uitleendienst  
Zijn er problemen met de uren? Of andere problemen? 

 Als je met hen een uur afspreekt, komen ze te vroeg en krijg je een boze telefoon dat ze niet binnen 
kunnen.  

 Communicatie: Ze gingen ervan uit dat startdag van KSA jongens was afgelast zonder dit na te gaan 
bij hen. Hierdoor problemen met tafels en stoelen 

 Terugbrengen op maandag is moeilijk, de meeste leiding van jeugdverenigingen werken of studeren 
op die momenten. 

 

Ter info  
1. Werkingssubsidies: dit jaar niet indienen, op basis van gegevens vorig jaar 
2. Financiële steun: 50% gestort, werkingssubsidie + credits onderweg  
3. Huur van stedelijke infrastructuur: GRATIS 
4. Investeringsfonds: puntjes doorgegeven 

 

Subsidies  
1. Het opstarten van een VZW en subsidie aanvraag  

  Duidelijke richtlijnen  
  Meer transparantie rond manier van werken  
 Draaiboek (wat bijhouden, wie contractpersoon, zicht op reeds gebruikte budget…) 

2. Het reglement op zich 
  Elke vereniging: elke 9 jaar aanvraag voor max. 50.000 
 2 verenigingen samen: elke 18 jaar aanvraag max. 50.000 + 10% 
 Geen onderscheid: verbouwen, nieuwbouw, noodoplossingen… 

 

Later volgt een mailtje naar de verenigingen en de VZW’s. 
Als je samenwerkt met 2 verenigingen heb je recht op 10% extra, maar je hebt er wel maar om de 18 jaar 
recht op.  
We willen samenwerken stimuleren. Hiervoor schrijven we een advies dat wij willen dat deze regel 
veranderd. Als je samenwerkt met 2 verenigingen heb je ook recht op subsidies om de 9 jaar. 

 

Varia 

Regels 
evenementen 

 Waarom mogen Izegemse verenigingen zelf geen eten serveren? Hierdoor hebben 
wij als vereniging minder winst. 

 Is er discussie mogelijk over deze regel? 
 Lothar vraagt dit na 

Actie 1010 KSA Vlaams en Vroom wat ontgoocheld.  



 

Zij hebben veel gedaan voor de Rotary, maar zijn niet blij met de manier van omgang na 
schade door storm: 

 Kader (uit aluminium) is stuk 
 Schorbalken zijn 2 weken in de natte blijven liggen, hierdoor worden ze rot 
 De camion kwam niet op het afgesproken moment, maar daar stonden wel leiders 

te wachten. 
 Algemene communicatie liep niet vlot 

Vraag om dit open te trekken naar de Rotary.  


