
   

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD 

 
DATUM VERGADERING 19 oktober 2019 

PLAATS De Binding, Rollegemstraat 216, 8880 Rollegem-Kapelle 

VERSLAGGEVER Mieke Alvoet 

BEVOEGD SCHEPEN Sybille Geldhof 

BIJLAGEN  

 
AANWEZIG Silke Soens, Britt Vandemoortele, Witse Withouck, Bertrand Ghekiere, Leon 

Debusseré, Saida Dupulthys, Florien Vanhoutte, Tibo Van Hecke, Ine Hanssens, 

Tine Delaere, Heleen Vandekerkhove, Nele Demets, Silke Vandromme, Sil 

Bekaert, Joke Pinnoo, Thijs Lecompte, Sybille Geldhof en Mieke Alvoet 

VERONTSCHULDIGD Liselot Vandenbussche, Yessica Gheysens, Margot Deltour, Cleo Otté en Hanne 

Vanneste. 

AFWEZIG Lisa Engels, Jordy Bostyn, Jordi Vandenbroucke en Emmy Clarysse 

 
 
Dagorde: 

- Goedkeuren vorige verslagen 
- To do’s vorige vergadering 
- Aanvragen culturele en artistieke jeugdprojecten 
- Statuten jeugdraad 
- Activiteiten jeugdraad 
- Jeugddienst nieuws 
- Subsidiedossiers 
- Opmerkingen jeugdlokalen en andere gemeentelijk infrastructuur 
- Vraag het aan je buur 
- Agendapunten gemeenteraad 
- Varia 

o Provinciale uitleendienst 
o Gemeentelijke uitleendienst 
o … 

 

 
1. Goedkeuren vorige verslagen 

Er zijn geen opmerkingen over de verslagen van de algemene vergaderingen van 20 mei 2019 en 11 
september 2019. De verslagen worden goedgekeurd. 
 

2. To do’s vorige vergadering 
 Het meerjarenplan en onze opmerkingen hierover werden besproken in het managementteam 

van de gemeente waar ze nog aanvullende opmerkingen gegeven hebben. Dit alles is dan 

opnieuw voorgekomen in het college van burgemeester en schepenen. De enige opmerking bij 

ons advies was dat het omnisportveld in Ledegem er moet komen. Ik vermoed dat ze daarbij 

onze opmerking verkeerd begrepen hebben. Wij hebben niet aangegeven dat het 

omnisportveld er niet moet komen, maar dat er onderzoek moet komen welke locatie het 

meest geschikt zou zijn. Dit omdat we vrezen dat de site van de Samenkomst misschien niet zo 

ideaal is zoals we eerst dachten. 

 De opmerkingen van de jeugdlokalen en de gemeentelijke infrastructuur werden doorgegeven 

aan Tim. Hij bekijkt wat per issue moet gebeuren. Het enige waarvoor hij niets kan doen, is de 

oude speelplaats aan de sporthal in Rollegem-Kapelle. Mieke geeft dit door aan het college van 

burgemeester en schepenen. 

 Alles van vraag het aan je buur waarbij Mieke iets moest doen, heeft ze effectief gedaan. Het 

enige puntje dat terug voor de jeugdraad moest komen, was de vraag van VBS Rollegem-

Kapelle of er een tussenkomst in het vervoer van bagage voorzien kan worden voor hun 
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bosklassen en dergelijke. Deze vraag werd via directrice Christine Clarysse al gesteld aan Eva 

van de cultuurdienst. Zij heeft dit voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, 

waar ze deze vraag afgekeurd hebben. Ze willen hier dus niet in tussenkomen gezien de scholen 

al heel wat subsidies en tussenkomsten bekomen op andere vlakken. 

Er zijn nu nog twee opties die wij met de jeugdraad kunnen uitvoeren. Als eerste kunnen we 

kijken om een nieuw onderdeel toe te voeren aan ons subsidiereglement, namelijk een 

reglement rond bagage/materiaal vervoer. Dit zou een reglement zijn waar alle 

jeugdverenigingen beroep op kunnen doen, waaronder dan ook de scholen. Dit moet dan 

concreet vorm krijgen door een werkgroep die zich hierover buigt. Het college van 

burgemeester en schepenen moet hiervoor dan ook extra budget willen voorzien. Een tweede 

optie is de aanvraag gewoon weigeren en alles laten zoals het is. 

Er wordt met alle jeugdraadsleden geheim gestemd over dit issue. Iedereen schrijft op een 

briefje: 

 ‘ja’: als je wil dat er een voorstel voor een extra subsidiereglement wordt uitgewerkt. 

 ‘nee’: als je wil dat alles blijft zoals het is. 

De briefjes worden overlopen, dit is het resultaat van de stemming: 

Ja: 10 stammen 

Nee: 6 stemmen 

Mieke werkt een voorstel uit tegen de volgende jeugdraad. Dan kunnen we dit voorstel 

voorleggen aan het college voor burgemeester en schepenen. Wanneer zij dit goedkeuren, kan 

dit verder uitgewerkt worden door een werkgroep. 

 
3. Aanvragen culturele en artistieke jeugdprojecten 

Na de vorige jeugdraad kwamen nog drie extra aanvragen voor culturele en artistieke jeugdprojecten 
binnen: 

 KLJ Ledegem – Hypnoseshow Patrick Picard 
 KSA Sint-Eloois-Winkel – Mentalist Night met Patrick Picard 
 KSA Sint-Elooi en Chiro Nele – startweekend, live muziek door bandje 

De drie projecten worden toegelicht door de aanvragers en worden goedgekeurd voor subsidiering. 
 

4. Statuten jeugdraad 
Binnen het lokaal bestuur van Ledegem wordt gekeken om de statuten van alle adviesraden uniform 
op te stellen en voor de gemeenteraad te brengen. Huishoudelijke reglementen worden afgeschaft en 
moeten geïmplementeerd worden in de statuten. Zo moeten ook de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de jeugdraad in een nieuw jasje gestoken worden. Terwijl we dit doen, overlopen we 
alles nog eens om aanpassingen te doen waar nodig. Mieke heeft een ontwerp opgemaakt dat 
overlopen wordt. 
De vraag wordt gesteld of we de rekening van de jeugdraad apart moeten houden, of we dit bedrag 
gewoon budgetteren binnen de gemeente. Op die manier zouden we de aparte rekening kunnen 
opdoeken en werken met bestelbonnen en/of beslissingen om activiteiten te organiseren. De 
meerderheid geeft aan dat ze liever de rekening apart behouden, op voorwaarde dat er aan het begin 
van het jaar een begroting opgemaakt wordt. Dit luik wordt toegevoegd aan de statuten. Mieke zet 
volgende week het aangepaste document nog eens op de facebook groep zodat iedereen dit nog eens 
kan nalezen en opmerkingen doorgeven. 
De statuten zoals opgemaakt, worden goedgekeurd. 
 

5. Activiteiten jeugdraad 
 Vorming 

Er wordt gevraagd rond welk thema een vorming georganiseerd moet worden. Suggesties die 
gegeven worden: een tapcursus, het gebruik van sociale media, gebruik herbruikbare bekers, 
… Mieke bekijkt de opties en vraagt waar mogelijk offertes op. 

 Bedanking vrijwilligers jeugdverenigingen 
We moeten onszelf de vraag stellen of deze activiteit nog draagvlak heeft. Er waren vorig jaar 
meer dan 40 genodigden en slechts 5 aanwezigen. De jaren daarvoor was dit dezelfde 
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vaststelling. Er wordt aangegeven dat ze in de verschillende verenigingen zelf hun gestopte 
bestuursleden, leiders en leidsters bedanken. De periode waarin dit georganiseerd werd, ligt 
hier niet aan de basis. 
Er wordt beslist om deze activiteit af te schaffen en bij de eerste algemene vergadering van 
de jeugdraad een nieuwjaarsreceptie te houden voor de jeugdraadsleden. Bij deze eerste 
editie krijgt iedereen een fleecedekentje, gezien we deze niet direct voor iets anders kunnen 
gebruiken. 

 Openlucht cinema 2020 
Aan het begin van dit jaar werd een nieuwe activiteit in het leven geroepen. We hadden 
graag een openlucht cinema georganiseerd. De datum hiervoor wordt vrijdag 26 juni 2020, 
voor de start van de zomervakantie. 
Silke Vandromme, Thijs Lecompte, Silke Soens, Nele Demets, Sil Bekaert, Saida Dupulthys en 
Witse Witdouck willen graag mee deze activiteit organiseren. Mieke contacteert jullie om 
verder af te spreken. 

 Quiz 2021 
Er wordt een datum vast gelegd voor de quiz van 2021 zodat iedere jeugdvereniging dit al in 
hun agenda kan zetten. Op deze manier is zeker iedere jeugdvereniging aanwezig. Dit wordt 
zaterdag 3 april 2021. 

 Project speelkansen 
Dit is het project rond de speelterreinen. Fase 1 van speelterrein Sint-Eloois-Winkel werd dit 
jaar aangepakt. Nu doen we verder met fase 2. De leden van deze werkgroep waren: Margot, 
Sil, Saida, Paulien, Nele, Stijn, Bertrand en Lisa. Paulien en Stijn zullen hier verder niet meer 
aan deelnemen gezien ze geen lid meer zijn van de jeugdraad. Nieuw geïnteresseerden die 
aan de werkgroep toegevoegd worden zijn Florien Vanhoutte en Silke Soens. 
Mieke spreekt met de werkgroep verder af. 
 

6. Jeugddienst nieuws 
Als jeugdraad hebben jullie het recht om te weten met wat de jeugddienst zoal bezig is. Een update: 

 Moorslede stapt uit tienerwerking Maksimum. Het geld dat momenteel op de rekening staat, 

wordt verdeeld waarbij we elk 50% ontvangen. Dit zal neer komen op een goeie € 3000,00. 

We willen de tienerwerking binnen Ledegem verder zetten. Mieke werkt een planning uit 

tegen het einde van het jaar voor activiteiten van 2020. 

 Op donderdag 2 januari gaan we met een bus richting Puurs voor de afscheidsshow van 

Samson & Gert. Mieke had een stormloop verwacht waarbij het meteen zou uitverkocht zijn, 

maar amper de helft van de bus is gevuld geraakt. We hebben 50 plaatsen ter beschikking en 

momenteel zijn er slechts 20 inschrijvingen. De jeugdbewegingen krijgen flyers mee om te 

verdelen morgennamiddag bij het doelpubliek. De scholen krijgen voor de 3e kleuters ook 

flyers mee, gezien we hen aan de doelgroep hebben toegevoegd. 

 Zoektocht door het gemeentehuis zal niet meer zomaar georganiseerd worden voor alle 5e 

leerjaren. Mieke wil samen zitten met de desbetreffende leerkrachten om te horen wat hun 

idee hierrond is. Leerlingen die in de klas nog niets vernomen hebben van een schepen of een 

gemeenteraad, horen het donderen in Keulen en leren die dag niets bij. 

 
7. Subsidiedossiers 

Opnieuw drie verenigingen waren (of zijn!) te laat met het indienen van hun subsidiedossier. 
Bij het wijzigen van het subsidiereglement zal gekeken worden om hierin op te nemen dat 
verenigingen die te laat zijn, punten worden afgetrokken. Wie twee weken na datum nog steeds niet 
ingediend heeft, zal geen subsidies ontvangen. Op die manier hopen we dat verenigingen er wat meer 
achter zitten om het dossier in te dienen. De jeugdverenigingen zijn de verenigingen met de grootste 
subsidiebedragen, maar het minst consequent om tijdig in te dienen. 
 
Om de berekening van de subsidies goed te keuren, wordt niet nogmaals een extra jeugdraad 
ingepland dit najaar. Mieke zal dit op de facebookgroep zetten en doormailen zodat iedereen daar 
even kan controleren en opmerkingen of fouten doorgeven. 
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8. Opmerkingen jeugdlokalen en andere gemeentelijk infrastructuur 
Tijdens iedere algemene vergadering kunnen opmerkingen over jeugdlokalen en andere gemeentelijke 
gebouwen doorgegeven worden. Mieke bezorgt deze aan de patrimoniumbeheerder Tim Lucker. Hij 
doet op zijn buurt het nodige om de problemen op te lossen. Tenzij de opmerking voor een andere 
dienst bedoeld is. 
KSA Sint-Elooi: 

o In verband met hun wifi probleem, hebben zij de stappen van Roeland overlopen, maar het 
werkt nog steeds niet. 

Chiro Nele: 
o De plinten komen los in het pinkellokaal (als je binnen komt, het meest rechtse lokaal, dichts 

bij de trap). 
o Van het middelste lokaal boven is het raam kapot. Soms kan dit niet meer gesloten worden. 
o De deur van het tuinhuis is kapot. Dit is een dubbele deur. De ene kant kan niet meer 

helemaal toe, waardoor de deur op zijn geheel niet meer afgesloten kan worden. 
o De dubbele deur van hun materiaalkot (helemaal op het einde van de gang op het 

gelijkvloers) sleept en gaat niet meer gemakkelijk open en dicht. 
Chiro Miengelienge: 

o Het poortje helemaal achteraan de speelkoer werd gesloten met een ijzerdraad. Is het de 
gemeente die dit op deze manier sluit? 

o We hebben nog steeds geen sleutel ontvangen van het kleine poortje vooraan aan de Sint-
Eloois-Winkelstraat dat aanpaalt aan de lokalen van de KLJ. 

o Indien de gemeente wil dat de twee grote poorten vooraan gesloten zijn wanneer wij geen 
werking hebben, dan voorzien ze best een sleutel voor iedere leider, leidster en de 
bestuursleden van de KLJ. Als we maar 1 sleutel krijgen, is het organisatorisch een hele 
opdracht, dan moet die persoon telkens als eerste aanwezig zijn en als laatste terug 
vertrekken. 

KLJ Ledegem: 
o De voordeur heeft twee sloten. Het extra veiligheidsslot zit nog steeds los (dit werd al eens 

doorgegeven). Het ringeltje dat uit dit slot gevallen is, hangt binnen aan de kast (als je binnen 
komt rechts), onder een fotokader. Dit zou nodig zijn om het slotje te herstellen. 

Chaplin: 
o Bij een overleg met de burgemeester en enkele schepenen werd beslist dat Tim zou 

langskomen voor enkele herstellingen in Chaplin, maar wij hebben Tim nog niet gezien of 
gehoord. 

De Samenkomst: 
o Het plafond in de toiletten is naar beneden gekomen. Sil Bekaert bezorgt hier een foto van. 
o Er wordt door iemand steeds een touw bevestigt aan de deur van de toiletten dat gespannen 

wordt aan de chauffage. Wie is dit en kan deze persoon/vereniging/organisatie dit touw 
telkens terug wegnemen ook? 

Overnachtingen in de jeugdlokalen zijn verboden. Wanneer jullie een inleefweek of een overnachting 
willen plannen, moet de vraag gesteld worden. Nu werd met Chiro Miengelienge een inleefweek 
gehouden, zonder dat iemand op de hoogte was. Indien iets gebeurd, weet niemand dat daar iemand 
overnacht en dat is gevaarlijk. De andere verenigingen geven aan dat zij zelfs nog nooit een inleefweek 
goedgekeurd gekregen hebben door brandveiligheid. Mieke vraagt dit na. 

 
9. Vraag het aan je buur 

Zijn er zaken die je als vereniging/school wil vragen aan de anderen? 
o Ine Hanssens vraagt aan Witse Witdouck om af te spreken qua uren voor hun spaghetti avond 

en kinderfuif want deze valt op dezelfde avond. Mieke geeft aan dat dit van Chiro 
Miengelienge al het twee jaar op rij is dat ze een activiteit inplannen op hetzelfde moment als 
een activiteit van een andere jeugdvereniging in dezelfde deelgemeente. Chiro Miengelienge 
zou eerst moeten kijken of ze hun fuif op een ander moment kunnen inplannen. Als er echt 
geen alternatief is, moeten ze afspreken met Sonore qua uren. 

o De KSA heeft nagevraagd bij sabam en billijke vergoeding of ze voor hun kinderfuif apart 
moeten aangifte doen en betalen. Binnen sabam weten ze het blijkbaar zelf niet, want de ene 
persoon zegt van wel, de andere van niet. Mieke adviseert om de persoon van sabam te 



[Geef tekst op] 
 

contacteren die zegt dat ze dit niet moeten aangeven en zorgen dat hij dit op mail zet. Dan 
hebben ze bewijs bij controle. 
 

10. Agendapunten gemeenteraad 
Sybille geeft aan de er herbruikbare bekers zullen aangekocht worden met de gemeente, namelijk een 
stuk of 1000. 
Er wordt aangegeven dat er op Winkel Koerse niet gewerkt wordt met security en dat daar wel gebruik 
gemaakt wordt van glas. Terwijl dit op de fuiven van de jeugdverenigingen verboden wordt. Moesten 
zij moeten werken met glazen flesjes voor frisdrank, zouden ze al veel minder herbruikbare bekers 
nodig hebben. Terwijl er op Winkel Koerse ook heel wat volk aanwezig is. Mieke checkt dit eens bij de 
politiezone. 
 
Er wordt aan de verenigingen een warme oproep gedaan om materiaal met zorg en respect te 
behandelen want er zal voortaan met boetes gewerkt worden. Sil Bekaert bevestigt dit, want met de 
KLJ kregen zij al een boete voor het niet afkuisen van de podiumelementen. 
 

11. Varia 
a. Provinciale uitleendienst 

Er staan heel wat zaken op die lijst die voor een kleine prijs gehuurd kunnen worden. Als je 
materiaal wil huren dat we niet in de gemeentelijk uitleendienst hebben, check zeker eens de 
provinciale uitleendienst. Bijvoorbeeld rookmachine, Dbmeters, …. 
Saida merkt op dat je er vroeg moet bij zijn om daar materiaal te huren.  

b. Gemeentelijke uitleendienst 
Tegen 1 januari 2020 is iedereen verplicht om te werken met herbruikbare bekers. Ook 
tijdens fuiven. De gemeente zal een 1000 bekers aankopen met een groepsaankoop. Voor 
grotere hoeveelheden kan je ze gratis huren bij IVIO. Zowel bij de gemeente als bij IVIO zullen 
ze afgewassen terug bezorgd moeten worden. 

c. Bertrand vraagt of er een nieuwe locatie voorzien wordt om te studeren in Sint-Eloois-
Winkel. Dit werd doorgegeven aan schepen Greta Vandeputte en Eva van de cultuurdienst. Zij 
zoeken naar een alternatief. 

d. De jeugdverenigingen geven aan de ze het niet langer zien zitten om deel te nemen aan de 
Lenteschoonmaak als ook niet de andere verenigingen gesensibiliseerd worden om deel te 
nemen. De kinderen van het 4e leerjaar doen het die week al op school, dan de zondag bij ons 
en worden het op den duur moe. 

 
12. Volgende algemene vergadering van de jeugdraad 

De volgende algemene vergadering wordt vastgelegd op 15 februari 2020 om 13.30 uur in het 
gemeentelijk administratief centrum. Aansluitend wordt een nieuwjaarsreceptie gehouden. 

 


