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vereniging aanwezig evenementen

Jeugdraad Hanne, Bo, Senne, Dries

Padvinders Victor 18dec op kerstmarkt van Izegem

Scouts en gidsen / (op weekend)

Chiromeisjes Kachtem Margaux, Lore spaghettiavond 25 maart, alohaparty, kinderfuif….

Chirojongens Kachtem Jules, Jasper pas in de zomer

Chiro Bosmolens Ruth, Hanne Kerstmarkt 17dec

Chiromeisjes Emelgem Maja, Marie x2, Silke quiz 4 maart, 17 maart goeiendagcafé

Chirojongens Emelgem Robin, Jef 25 februari pannenkoekbak

KSA meisjes Femke, Hannah, Luna Redcup Party 11 maart

KSA jongens Brecht, Senne 26dec kerstmarkt, 17 maart megafuif

FOS Freek, Stiene, Simon film- en sintactiviteit

De Tunne Dries/Jonas 17dec oud-vrijwilligers doen open, 23dec soiré rosé, 3
maart 50 dagen

‘t Vass Dries

Jeugdbrandweer Jentel 7 januari kerstboomverbranding

Stad Izegem Nele, Virginie

Aanpak van de vergadering

Er gaat een pot rond met alle onderwerpen van de vergadering in. Hieronder staan alle voorbereide

onderwerpen, iedereen die komt mag er nieuwe onderwerpen in steken.

Leidingsavond

- Leidingsavond lukt niet meer met zo weinig. Het is geen verplichting vanuit ons, maar een

gunst, maar de maat is vol -> we staan open voor oplossingen

- volgende editie 20 oktober 2023

- Oud-leidingsgroepen eens bevragen (wilden vroeger wel niet)

- Koks zijn ook welkom hoor!

- Eventueel werken met zwarte lijst omdat we geen jeugdbewegingen willen viseren

- Weet dat we een groot bedrag in leidingsavond steken en het is enorm jammer als we over

ons budget moeten gaan om boetes erna te betalen door schade…

Feedback jeugdverenigingen:

1. Gratis vat: KSA meisjes heeft een aantal leiding die geen alcohol drinken en kregen niks in de

plaats en vonden dit niet leuk.



2. Geen spel, gewoon enkel een fuif (vele gaan weg tijdens spel)

3. Desnoods een spel tijdens de fuif en het maakt niet uit of je meedoet of niet

4. Een niet-competitief spel, meer individueel zonder clashen

5. FOS heeft een DJ (is content met ene paar drankkaarten jaja), beste DJ van scout it out enzo

6. Thema’s weer apart per jeugdbeweging

Subsidies

Subsidiebedragen zijn overlopen -> worden nog doorgestuurd

De algemene pot is verhoogd, het is niet iedere jeugdvereniging die verhoogt.

Vraag burgemeester: hoe halen jullie als vereniging geld binnen?

Tunne grote evenementen, bar (maar hebben geen winst nodig want vzw)

‘t Vass heeft koepel die werking draaiende houdt en hoeven zelf geen geld in te zamelen

Padvinders jongste verkopen koekjes en doen spaghettiavond, beursfuif (voor oudste afdeling die
helft winst krijgt), kerstmarkt, sint-jorisfeesten, batjes, moederdagontbijten, oudste
takken verkopen vb wafels voor hun kassa, helpen op evenementen met leiding of
oudste leden

Scouts en gidsen

Chiromeisjes
Kachtem

dia-apero, winterbar, spaghettiavond, Kachtem Ommegang, alohaparty, subsidies, 4u,
financiële acties met leiding, oudste 2 groepen doen ook financiële acties (verkoop op vb
markt)

Chirojongens
Kachtem

lokaalverhuur, financiële acties (vb dit jaar eigen bier maken), fuifen, stoofvleesavond,
sterrestoet, per afdeling financiële acties

Chiro Bosmolens dia-avond, kerstmarkt, paasontbijten, bus ommegang met bar, oudste 2 afdelingen doen
verkoopactie of gaan werken voor hun eigen kassa, helpen op evenementen als leiding

Chiromeisjes
Emelgem

vzw organiseert dingen, funding, spaghettiavond, quiz, omer oeliever, voor leden kleine
evenementen, subsidies, inschrijving, verhuur lokaal en materiaal, bloemetjesverkoop

Chirojongens
Emelgem

Château Chiro, pannenkoekenbak, helpen op evenementen door oudste groepen en
leiding, spaghettiavond, subsidies, oud-leiding organissert een café en winst gaat naar
specifiek doel voor de jeugdbeweging (dit jaar nieuwe kruiwagen)…

KSA meisjes 2 fuiven, spaghettiavond, bouwBBQ, ontbijtpakken vaderdag, verhuur lokaal en
materiaal, subsidies, oudste afdeling doet financiële acties, helpen op evenementen
door +16 of leiding

KSA jongens inschrijvingen, uniformen, subsidies, megafuif, streekbierweekend, meterfeesten, batjes
Izegem, startdagBBQ, quiz, frietjes verkopen op wereldfestival, kerstmarkt,
frezenverkoop, verhuur tent, helpen op evenementen, vzw die evenement organiseerde
voor bouw nieuw lokaal

FOS BBQ, spaghetti-avond, fuif, vzw organiseert evenement, verhuur lokaal, per tak
verkoopacties (vb deur en deur verkoop), oudleidings-groep (de stam) die evenementen
uitvoert en FOS krijgt winst (vb kriekenverkoop op de mast).

Jeugdbrandweer kerstboomverbranding, subsidies, inschrijvingsgeld. Hangen ook samen met vzw.



Dag van het kind

We zoeken nog vrijwilligers + waarom is er hier weerstand van jeugdbeweging?

⇨ Zou tijdens werking vallen van bepaalde jeugdbeweging

⇨ Veel leiding vind dit blijkbaar ook niet leuk omdat ze daar gewoon ‘staan’ en meelopen

zonder iets zelf te doen -> veel leiding geeft dus liever zelf spel

⇨ Veel communicatie zou via school verlopen naar leden ipv stad -> KSA jongens gaf vroeger

dan geen activiteit maar niet-Izegemse leden wisten dan van niks

⇨ Padvinders beginnen met leidingstekort te zitten en kunnen er geen missen

⇨ Is ook echt niet leuk om bij een groep kinderen te staan waar geen eigen leden van je eigen

vereniging in zitten.

Idee voor een ander concept komende jaren -> zou er wel interesse zijn? Meh

Wat zou kunnen motiveren?

- Iets voor terugkrijgen? Is persoonspecifiek, zal wel helpen maar misschien ook niet veel

veranderen.

- Oudste groepen, niet echt. Wel tegen vergoeding.

- Betrekken bij de werkgroep kan nog een grotere drempel zijn, nog minder haalbaar

- Inschrijven leden is gratis -> waarom gaan we niet allemaal?

Conclusie: als het makkelijk toegankelijk is voor alle jeugdbewegingen met voldoende plekken voor

alle leden, met duidelijke communicatie zijn jeugdbewegingen bereid om met de leidingsploeg te

komen

Antwoorden conclaaf (evenementenhal)

Evenementenhal gaat door, joepie!

Het jeugdhuis komt niet in de evenementenhal -> wegens plaats en de Tunne zit binnenkort en zaal

Nele, wat hen een beter ligging lijkt. De Tunne kan eventueel de zaal dan zelf ook huren.

Akkoestisch kan je al luider gaan dan ‘t JOC

Wat moet de evenementenhal hebben om het aantrekkelijk te maken?

- Flexibel qua indelingsmogelijkheden (iedere JOC fuif lijkt al op elkaar) -> HEEL BELANGRIJK

- Geen witte muren meer

- Chirojongens Emelgem wil er een gezellige zaal van kunnen maken

Nog niet geweten of jeugdbewegingen de zaal gratis kunnen huren of niet

Boa-decreet

= Buitenschoolse opvang en activiteiten = nieuw decreet van de Vlaamse overheid, verplicht voor

stad Izegem. Alles van buitenschoolse opvang en activiteiten voor 2,5-12 jaar ‘verzamelen’ en kijken

of ze haalbaar zijn qua uur, verplaatsing, aanbod, toegankelijkheid…. om ze zo beter op elkaar af te

stemmen. Stad Izegem kijkt nu wat er allemaal is. Via de Artevelde hogeschool is er een online

enquête die Nele maandag zal doorsturen en elke vereniging moet invullen. Als dit niet gebeurd zal

Nele blijven zagen en dat vind ze niet leuk😉

Reclame jeugdraad

Wat weerhoudt mensen er van om in de jeugdraad te komen?

- Al in jeugdbeweging/geen genoeg vrije tijd



- Stoppen met jeugdbeweging: vaak focus huisje, tuintje, kindje, werk…

Voorstellen:

- Mailtje sturen naar oud-leiding van jeugdbewegingen met info wat we doen

- Veel mensen weten niet echt wat we doen

- Evenementenhal als voorbeeld geven -> toont mooi aan wat we doen en welk effect we

hebben + vb subsidies

Huurdocument

Op de openbare drive van de jeugdraad staat een huurdocument waar iedereen mag inzetten wat

hij/zij verhuurt. Er staat een sjabloon in, gelieve dit te gebruiken om het overzicht te bewaren! Wie

toch niet goed weet hoe het er in te zetten, mag altijd naar Hanne sturen.

EHBO

- Verenigingen die nog geen EHBO-cursus kregen of wilden: JH De Tunne, FOS, Tvass,

Chirojongens Emelgem -> stuur naar Hanne bij interesse

- Nog mogelijke data:

- za 3/12 NM

- zo 4/12 VM

- zo 18/12 NM

⇨ vanaf datum vast ligt, zetten in ’t Klapt

- Leiding van jeugdbewegingen die al de cursus kregen, maar er niet bij konden zijn mogen

gerust aansluiten bij andere EHBO-cursussen, maar momenteel ziet Hanne het niet zitten om

inhaal-cursussen te geven. Hanne geeft deze zelf in haar vrije tijd maar zal ook geen data

blijven vrijhouden hiervoor.

- Hanne is wel een klein beetje teleurgesteld dat van sommige jeugdbewegingen kleine

opkomsten kwamen, iedere jeugdbeweging heeft wel enkele EHBO-kenners maar er komt

een tijd dat die stoppen/als je alleen bent met een groep moet je ook EHBO-kennis hebben.

- Vraagje voor Nele: Wanneer komen de EHBO-boekjes? -> Nele vraag nog eens na

- Wie van de jeugdbeweging contact had met Hanne mag zeker sturen voor het document met

de EHBO-inhoud (Hanne zou het durven vergeten door te sturen ;) )

Herbruikbare bekers

1. KSA Meisjes: op evenement Izegem lagen overal plastic bekers, maar wij als vereniging

moeten herbruikbare bekers gebruiken -> vinden we niet eerlijk. Antwoord Nele: voor

particuliere organisaties (zoals de koers waarover het gaat) was dit nog niet verplicht, wel

vanaf 1 januari. Herbruikbare bekers zijn niet verplicht -> wel herbruikbaar materiaal.

2. De stad wenst het reinigen van de herbruikbare bekers door te rekenen vanaf 1 januari en dit

niet meer op zich te nemen, want dit moet naar een wasstraat in Brugge. Als je een beker

kwijt bent moet je die ook betalen (is nu al zo). Kan je zeker bewaren door een goed

waarborgsysteem in te voeren. Per beker moet je 7 cent betalen voor reinigen (transport en

wassen). Voor een verdwenen beker betaal je 50 cent. Als je 1 euro per beker waarborg

vraagt, zou dit moeten lukken

Zelf mag je ze niet afwassen, moet op speciale, industriële manier zonder handdoek

gedroogd worden.

3. Hoe doen andere jeugdbewegingen het waarborgsysteem?



Algemeen systeem vroeger geprobeerd en er kwam geen consensus.

Tip: geen bonnekes ofzo gebruiken, laat ze hun beker aankopen.

Iedereen heeft een ander systeem -> zolang je zorgt dat de bekers op voorhand betaald zijn

geraak je niet in verlies ermee. Security aan de in- en uitgang is ook grote hulp om mensen

met bekers tegen te houden

4. Stad moet die wasstraat reserveren, dus als je er extra reserveert en niet gebruikt zal ’t stad

ze logischerwijze niet naar de wasstraat sturen, maar er is personeel voorzien daarvoor dus

moet er ook betaald worden indien er niet een aantal niet naar daar gaan.

5. Zelfs al doe je niet in het JOC een evenement kan je ze huren bij ’t stad.

6. FOS huurt bij de kringloop Ingelmunster/geefpunt -> onenigheid gehad dat ze bekers te kort

zouden zijn maar FOS heeft de dozen nooit open gedaan. Je moet ze zelf afwassen (hygiëne?)

en vanaf ze maar een klein beetje niet oké zijn moet je ze opnieuw afwassen

Openbare infrastructuur stad

Chirojongens Emelgem: huurde voor evenement dorpshuis Emelgem: merkten dat er plots enorm

veel minder tafels waren als andere jaren. Stond wel in het contract maar door jaarlijks gebruik lees

je niet meer alle lettertjes. Bedanken stad om tafels te fixen, maar wisten op den duur niet meer wat

van stad Izegem was en wat van het stadhuis. Kregen achteraf belletje van uitleendienst dat niet alle

juiste teruggekomen waren. Vragen of het nuttig is om dat verschil te zien + dit laten weten bij

wijzingen aan huurders om onaangename verrassingen van infrastructuur te voorkomen.

Chirojongens Emelgem: vroegen eventjes geleden voor vuilbakken op het openbaar speelplein, zijn

er nog altijd niet. Lantaarnpaal werkt ook nog altijd niet (Volgens Nele zijn ze wel al eens

langsgekomen). Vinden het moeilijk om een aanspreekpunt te vinden -> je mag altijd voor zo’n zaken

naar Nele sturen.

FOS: vroegen paaltje aan dat er niet op het veld gereden kan worden, maar Izegem installeerde het

paaltje verkeerd: je kan er naast rijden, wat niet de bedoeling is + paaltje kan niet naar beneden dus

kan de camion voor kamp bvb niet oprijden.

De Tunne: naast de l’abbatoir zijn er werken, er staat een camion al een week voor de poort en ze

weten van niks.

De Krekel: rond het ploeterbad en de paden werken een groot aantal lichtpalen niet, er ligt vaak

modder en je kan niet zien waar je loopt (vb loopclub om 19u ’s avonds). Lichten gaan sowieso om

23u

Gala gouden merletjes

21 april is het gala

Kandidaten doorgeven via website stad/mail naar nele tot 30november

Fuifen die niet meer draaien in het JOC

FOS in dilemma -> doen we het nog volgend jaar?

- KSA jongens ging nog 1 keer doen en dan zien



- Nele: wanneer merkten jullie dat het niet meer draaide? Pre-corona minder volk. Vorig jaar

draaide dit wel, nu niet meer. Soms overlap andere evenementen.

- Fireparty was ook minder

- Veel jongeren gaan naar grotere evenementen.

- Fuifen in eigen lokaal trokken beter (vb kick-off KSA meisjes, beursfuif van padvinders,

alohaparty chiromeisjes Kachtem), maar niet iedereen heeft de mogelijkheid daartot (vb Fos)

- Joc-fuifen worden te ‘gewoontjes’.

- Fuif-zaal zelf is wat versleten en niet meer aangenaam: nieuwe evenementenhal kan wel

positief effect hebben. Zaal is minder flexibel, beperkte capaciteit voor grotere namen.

- Veel jeugdbewegingen hebben idee om groter te gaan (openlucht, grote feesttenten), maar

kost meer en veel meer werk voor bvb water en elektriciteit aan te leggen.

- Nele gaf idee voor een hangaar te zoeken en daar iets te doen.

Varia’s:

- 100 dagen zijn veranderd van datum: gaat op 3 maart door ipv januari (50 dagen). Handig om

te weten om rekening mee te houden met toekomstige fuiven/evenementen.

- Chiro Bosmolens zoekt vuurkorven of receptietafels voor de kerstmarkt

- Fos vraagt na

- Stad Izegem heeft 20 receptietafels maar zijn verhuurd en mogen geen vuurkorven

meer verhuren. Er moeten verplicht nadars rond en het moét aangevraagd worden

aan het stad.

- KSA meisjes eventueel ook

- AED’s bij jeugdbewegingen:

- Sommige verenigingen hebben geen vlakbij in de buurt.

- KSA meisjes stuurden al naar het stad om te kijken voor een eventuele aankoop

hiervoor. Stad zou momenteel aan het kijken zijn waar er welke hangen, maar

Virginie en Nele weten van niks. Virginie vraagt dit na in het college.

- Blokzalen

- Dorpshuis Eemelgem gaat blijkbaar halverwege de blok toe als studeerplaats -> Er

zouden al andere verenigingen eerder gereserveerd hebben + men vermoedt dat er

minder volk zou zijn als iedereen terug op kot gaat na de vakantie. Er is ook een

nieuwjaarsfeest dat we de mensen niet kunnen afnemen -> kwestie van evenwicht te

nemen.

- Vroeger 1 blokplaats: met corona verspreid over meerdere plaatsen.

- Tunne ging eventueel in de week ook hun lokaal openstellen voor studenten, kijken

nog qua capaciteit

- Vroeger was er een zwarte lijst met mensen die niet meer binnenmochten op fuiven

(vechtpartijen, vandalisme…). Nu is er geen echte lijst meer, maar doen we dit nog?

- Vele zijn fan, onlangs enkele akkefietjes gehad met mensen die we liever niet op

Izegemse evenementen zien.

- Hoe zit het met wet van de privacy? -> bij nieuwe evenementenhal komt safe party

zone systeem

- Mogelijk met mobiel systeem? Bestaat in Kortrijk alleszins



- Conclusie: jeugdbewegingen communiceren onderling, maar wanneer zet je iemand

op de zwarte lijst? -> in toekomst Safe Party Zone

- Fake geld in de ronde -> FOS kocht stift om valse briefjes te vinden en had een fake 50 briefje

-> als iemand dit tegenkomt best politie bellen wat dit is fraude! Dit gebeurt de laatste tijd

meer in de buurt (niet enkel bij fuiven).

- Voor het burgerproject (bugerbegroting) in bosmolens zoekt met jury -> Nele praat eens met

chiro bosmolens leiding hierover

- Zaal Molenwiek (chiro bosmolens): met corona konden we dit gratis gebruiken. Nu moeten

we elke keer 100 euro betalen om het te huren. Ze zoeken een oplossing voor plaats en

capaciteit die zo budgetvriendelijk mogelijk is.

- Tunne: kunnen wij na verhuis bij zaal Nele nog altijd de loods bij het JOC gebruiken als

opslagplaats? Er zijn andere verenigingen bij Zaal Nele die nog materiaal daar hebben staan

en op langere termijn weg moet. Tunne mag daar blijven, yay!

- Als je dingen verkoopt met je jeugdbeweging: moet vb Emelgem in Emelgem blijven of

mogen ze ook naar Izegem. Dat mag, maak met jeugdbewegingen onderling wel afspraken

(we gaan nie allemaal koekjes verkopen kejt)

- Stuur alle financiële acties door als reactie op het evenementen-document, de jeugdraad

kijkt om het te bundelen

VOLGENDE AV

We veranderen de datum en laten nog iets weten zodat er meer kunnen op de datum

=> 19/02/2023 bij KSA Vlaams en Vroom Izegem


