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Goedkeuren vorig verslag
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
To do’s vorig verslag
 De aanvragen van culturele en artistieke jeugdprojecten van KSA, KLJ en Chaplin die last
minute nog doorgegeven werden, werden mee opgenomen in de subsidieberekening.
 De statuten van de jeugdraad werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 november
2019.
 De opmerkingen van jeugdlokalen en gemeentelijke infrastructuur werden doorgegeven aan
Tim Lucker van patrimonium.
 Mieke vroeg na bij PZ Grensleie of er afspraken zijn rond het gebruik van glas op
evenementen. Er staat hiervan niets opgenomen in het APV (Algemene Politieverordening)
wat impliceert dat er geen algemene reglementering van bestaat. Indien je hier vragen rond
hebt voor jullie fuif, stel je deze best tijdens jullie evenementencollege.
 Voor de Lenteschoonmaak wordt er op iedere adviesraad meegegeven dat je hieraan kan
deelnemen, maar er wordt geen sensibiliseringscampagne op poten gezet, ik heb dus laten
weten dat ik jullie ook niet langer zal ‘verplichten’ om hieraan deel te nemen. Wie dit nog
wil doen, plaats zaterdag 28 maart in jullie agenda. Geef op voorhand een seintje, dan
weet Mieke dat ze ook die dag moet vrijhouden om te komen helpen.
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Mieke zou een voorstel uitwerken voor een reglement van het vervoer van materiaal, maar
zij is hier nog niet toe kunnen komen. Dit wordt sowieso verder bekeken en opgemaakt. Dit
jaar zouden we terug moeten kunnen kijken om het subsidiereglement te evalueren en aan
te passen waar nodig.

Subsidiedossier
De subsidiedossiers zijn doorgegeven aan de financiële dienst om uit te betalen. De dossiers werden
in oktober ingediend en pas tegen midden januari was alles in orde. Dit is veel te lang. De subsidies
zouden eigenlijk in november/december moeten voorliggen in de jeugdraad, nadien ter goedkeuring
in het college om zeker tegen eind december te kunnen laten uitbetalen. De reden dat dit zolang
aansleept is omdat de dossiers nooit van direct in orde zijn. Mieke geeft aan iedereen door wat niet
klopt en welke stukken ontbreken. De deadlines die dan opgesteld worden om terug in te dienen,
worden bijna nooit gehaald. Hierdoor sleept dit alles veel te lang aan.
Mieke geeft aan dat ze dit volgend jaar niet meer zal doen. Het dossier zoals ingediend, is het
dossier waarop punten gegeven wordt. Zijn er zaken tekort, jammer maar dan kan er geen rekening
mee gehouden worden.
Enkele zaken waar je volgend jaar rekening mee moet houden bij het invullen van jouw dossier:
- Bestuursleden worden niet opgenomen in de ledenlijst.
- Voor de harmonieën: artistieke begeleiders worden niet opgenomen in de lijst van de
bestuursleden.
- Zorg dat je bewijsmateriaal overeenkomt met wat je invult op het werkingsverslag.
- Zorg dat het gevraagde bewijsmateriaal steeds toegevoegd wordt.
- Activiteit bestemd voor een breed publiek = IEDEREEN is welkom (niet enkel leden of ouders
van leden).
- Bij ledenblaadje of nieuwsbrief wordt hiervan een kopie verwacht als bijlage, niet enkel
een bewijs dat deze verstuurd werden. Dit om te kunnen controleren of ze voldoen aan de
voorwaarden.
- Een website die je kan doorgeven, gaat effectief over de werking van jouw vereniging, niet
over één bepaalde activiteit of een deel van jouw werking.
- Idem voor facebookpagina’s.
- Voor het bewijsmateriaal van een kamp worden 3 zaken gevraagd: overzicht van wie
allemaal mee was, een overeenkomst waaruit blijkt hoeveel overnachtingen er waren en
een bewijs van betaling. Dit zijn drie verschillende documenten.
- Activiteiten kunnen slechts onder 1 categorie opgenomen worden, kies de best passende.
- Gewone activiteiten: de ‘dagdagelijkse’ werking. Speciale activiteiten vallen onder
‘activiteit voor breed publiek’ of ‘activiteit voor alle leden’.
- Aanvullende subsidies zijn voor activiteiten waarbij effectief wordt samen gewerkt. Samen
werken = samen organiseren = taken van de organisatie verdelen ≠ ene vereniging
organiseert in het lokaal van een andere vereniging.
- Bijzondere of vernieuwde activiteiten = een origineel project, zelden of nooit zo gemaakt,
zodat het iets bijbrengt aan de betrokken deelnemers of door de aanpak vernieuwd is ≠
iedere nieuwe activiteit van je vereniging.
Bij twijfel of vragen, mag je Mieke altijd contacteren. Het is de verantwoordelijkheid van de
persoon die het dossier invult, dat dit correct en volledig is. Dit is bij de sport- en
cultuurverenigingen net hetzelfde.
Jordi vraagt om het aanvraagformulier van culturele en artistieke jeugdprojecten door te sturen.
Wanneer het subsidiereglement aangepast wordt, moet rekening gehouden worden met weekenden
waarbij een bestuur van het jeugdhuis of de harmonie hun jaarwerking voorbereidt. Op vandaag
kunnen ze deze activiteiten niet ingeven.
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Meerjarenplan
Wij hebben als jeugdraad onze mening mogen geven over het meerjarenplan, deze opmerkingen
werden meegenomen bij het verder finaliseren van het meerjarenplan. Voor ons van belang:
- Wij gaven aan dat de Samenkomst niet de beste locatie is voor een omnisportveld in
Ledegem.
Opmerking vanuit het college van burgemeester en schepenen: er zal en moet een
omnisportveld komen in Ledegem, in Sint-Eloois-Winkel wordt dit vaak gebruikt
 Deze opmerking is volledig naast de kwestie. Wij willen een omnisportveld in Ledegem,
maar gaven aan dat de Samenkomst niet de meest geschikte locatie is. Er moet een
onderzoek komen van waar dit veld best kan komen. Het college moet ons hierin
verkeerd begrepen hebben. We hopen verder betrokken te worden in dit project, zodat
er zeker een onderzoek komt naar de meest geschikte locatie.
- Er werd voor ons nog toegevoegd dat er een tienergroep komt binnen de speelpleinwerking.
Wie het meerjarenplan wil nalezen, vindt deze terug op de gemeentelijke website.
Jaarverslag 2019
Het jaarverslag van 2019 wordt overlopen. Dit ziet er goed uit, maar er wordt gevraagd om per
activiteit een overzicht te maken van de inkomsten en uitgaven om zo de winst of het verlies per
activiteit te zien. Mieke maakt dit nog op en bezorgt dit mee met het verslag.
Activiteiten jeugdraad
Project speelkansen
We zitten momenteel in de fase dat er gekeken wordt voor een combinatietoestel voor kinderen van
6 tot 12 jaar en een extra glijbaan. De offerten van de verschillende firma’s hebben we midden
januari ontvangen en op 29 januari zaten we met de werkgroep samen om er een firma uit te
kiezen. Mieke neemt verder de nodige stappen om dit in orde te brengen. Normaal zou dit toestel
er tegen de paasvakantie moeten staan. Het idee werd op tafel gelegd om een leuke actie te doen
rond dit speeltoestel om het even in de picture te zetten. We kunnen niet opnieuw een opening
doen, maar een leuke like en share actie op facebook zou het nieuwe toestel ook in de picture
kunnen zetten. Dit wordt verder bekeken met de werkgroep.
Openlucht cinema
Met de werkgroep zijn we tijdens de eerste vergadering tot de vaststelling gekomen dat we midden
in de periode zitten van het EK voetbal. De prijzen van dergelijke led-schermen zijn dus hoger dan
anders. We gingen al snel over naar het idee om de matchen van de Rode Duivels uit te zenden op
groot scherm in de tuin van het gemeentehuis. Na prijsvraag te doen voor dergelijk scherm, werd
dit voorstel snel van de kaart geveegd. Het zou op een goeie € 12.000 komen om alles van techniek
te huren. We kijken om de openlucht cinema in 2021 te organiseren en de quiz te verschuiven naar
2022. Er mogen gerust nog voorstellen gedaan worden om in 2020 een activiteit te organiseren. Dan
liefst iets waar niet al te veel werk in kruipt, gezien het haalbaar moet blijven naar organisatie toe.
Een idee dat op tafel kwam was cinema in DE L!NK i.p.v. in open lucht. Dit misschien tijdens de
herfstvakantie. Mieke bekijkt wat mogelijk is.
Vorming
De gemeente heeft binnen welzijn ingezet op het thema ‘drugs’ en wil hier een beleid rond
opstellen. Er werd binnen het OCMW samen gezeten met een medewerker van Kompass (=
begeleiding en behandeling van druggebruikers) Kortrijk. De vraag aan ons is of er interesse/vraag is
naar het inplannen van een actie voor: ouders, leiders, bestuursleden, leden, … van
jeugdverenigingen. Als bestuur of leiding van een jeugdvereniging is het misschien niet slecht om
eens een infosessie te krijgen hieromtrent. Om te weten wat je als vereniging kan doen indien je
iemand binnen je vereniging signaleert met dergelijke problematiek. Er wordt aangegeven dat we
dit graag samen zien met alcohol gebruik. Omdat dit iets is wat nog dichter bij de verenigingen
komt dan druggebruik.
Activiteiten jeugddienst, begeleiding nodig:
Om de activiteiten van de jeugddienst in goede banen te leiden, heeft Mieke telkens extra
begeleiders nodig. Dit keer voor:
- Kleuternamiddag dinsdag 14 april: Nele (mee met een groep) wil hieraan helpen.
- Buitenspeeldag woensdag 22 april.
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Mieke mailt deze vraag nog eens rond zodat dit kan doorgegeven worden aan de andere jongeren
binnen jullie verenigingen die eventueel wel beschikbaar zijn.
Gemeentelijke website
Je kan als Ledegemse vereniging heel wat terugvinden op onze gemeentelijke website:
- Materiaal aanvragen
- Zaalbezetting bekijken
- Vergunningen (los van evenementen) – straatverkoop
- Evenement aanvragen
- Toelagen voor feestelijkheden aanvragen
- Subsidiereglementen
- Gegevens andere verenigingen
- Contactgegevens gemeentediensten
- Uitkalender
Mieke heeft deze zaken allemaal overlopen en getoond waar je ze terug vindt op de website. Bij het
overzicht van de verenigingen zouden algemene mailadressen geplaatst moeten worden i.p.v.
persoonlijke. Mieke vraagt om volgende mailadressen te veranderen:
- Chironele.sew@hotmail.com
- kljledegem@hotmail.be
- vzwchaplin@gmail.com
- Jeugdharmonie.sonore@gmail.com
- dentraveir@gmail.com
Opmerkingen jeugdlokalen/gemeentelijke infrastructuur
Zijn er opmerkingen over de gemeentelijk infrastructuur en jeugdlokalen?
KLJ LEDEGEM:
- We krijgen lampen als voorraad van de gemeente zodat we ze zelf kunnen vervangen, deze
voorraad is op. Kunnen we nieuwe lampen krijgen? En wat moeten we doen met de kapotte,
zelf weg doen of kan de gemeente deze meenemen bij het leveren van nieuwe?
- De poort tussen de appartementen en de Samenkomst kan niet gesloten worden met de
sleutel van de KLJ. Nochtans kan de Chiro dit wel. Saida probeert dit nogmaals en houdt
Mieke op de hoogte.
- De problematiek met de hangjongeren rond de Samenkomst is wat beter. Saida heeft de
jongeren aangesproken met enkele KLJ mannen aan haar zij. Dit moet imposant geweest
zijn, want sindsdien is het geminderd. Personen die herkent werden uit die groep waren
Jarne Ombecq en Zita of Svéa Sleutel.
- De afzuiging van de toiletten aan de Samenkomst bij de dames zal moeten bekeken worden.
Die hangt uit de plafond.
- Er staat nog steeds een krakkemikkelig doel op de speelplaats aan de Samenkomst. Deze
werd achtergelaten door de school. Kan deze weggehaald worden door de gemeente, anders
blijft dit liggen.
- Er staat op de speelplaats nog een picknickbank die van de school was. Kan ook deze
opgehaald worden, want dit trekt de hangjongeren al aan gezien ze er comfortabel kunnen
vertoeven.
- De fietsrekken zouden vastgezet worden, liefst eentje voor de poort voor de bus gebruikers
en de andere waar ze zouden moeten staan onder het afdak.
SONORE:
- Wij zouden graag ook een sleutel van die poorten hebben. Als er materiaal moet gelost
worden, dan kunnen we oprijden.

Algemene vergadering jeugdraad 15 februari 2020

KSA:
-

De deur van het lokaal op het gelijkvloers direct rechts sleept en de pomp om ze
automatisch te sluiten is kapot.
De lamp in het rechtse lokaal van het bovenste verdiep is kapot.

CHIRO NELE:
- De plinten van het lokaal op de benedenverdieping helemaal rechts in de hoek (net voor
kuiskotje) zijn nog steeds niet terug aan de muur bevestigd. Ze liggen los aan de kant in het
lokaal.
CHAPLIN:
- De spots in de toiletten zijn kapot.
- Er heeft iemand overgegeven in een van de mannenpiscines en deze verstopt de hele tijd.
Er werd al eens doorgegaan met een rat, maar dit heeft het probleem nog niet verholpen.
- In de café waren de lampen kapot, deze zijn vervangen geweest. Echter zijn er geen nieuwe
dimlichten ingestopt geweest, nu is het lichten aan of uit. Terwijl het in een café
aangewezen is dat lichten kunnen dimmen (zeker omdat we dit met ons systeem kunnen).
De lampen hoeven niet verloren te zijn, kunnen ze eventueel in de toiletten gestopt
worden? Op die manier kunnen in de café nieuwe dimlichten voorzien worden.
OUD ARSENAAL
- Wanneer gaat dit gebouw terug open, want studeren in de Kobbe was in de kerstvakantie
geen optie. Zowel daar als in Rustenhove was het volledig volzet. Er waren weinig tot geen
mensen van andere gemeenten die tot bij ons kwamen, er is hier dus echt vraag naar.
Sybille geeft aan dat dit niet evident zal zijn gezien eens het oud arsenaal terug
beschikbaar is, deze gebruikt zal worden door de muziekschool want dan gebeuren daar
verbouwingen. Het is vooral belangrijk dat er in de kerstvakantie voldoende ruimte voorzien
wordt, gezien dit de drukste periode is. Studenten zijn dan effectief thuis en zoeken een
locatie om te studeren. Zijn schoollokalen eventueel een optie? De aanwezigheid van WIFI
blijft hierbij belangrijk.
- Bij de Kobbe wordt er effectief maar gestudeerd tot 20 uur, dan staat Danny er en wil hij
afsluiten. In het Oud Arsenaal wordt er afgesproken met Jean-Pierre dat de laatste de
sleutel in zijn brievenbus. Dit kan je Danny echter niet kwalijk nemen, gezien dit de
afspraak is met de gemeente (tot 20 uur).
DEN TRAVEIR:
- Kan ervoor gezorgd worden dat er WIFI signaal is in de zaal zodat studenten ook hier kunnen
komen studeren?
6. Vraag het aan je buur
Zijn er zaken waar je als vereniging/ school niet meteen een antwoord op ziet waarbij je eens over
de muur wil kijken hoe een ander dit doet? Materiaal dat uitgewisseld kan worden? … Stel je vraag
of doe je oproep hier.
- Ine zou graag weten wanneer het concert van de jeugdharmonie van Sint-Eloois-Winkel is.
Dit omdat ze graag eens zouden langskomen, maar ze hier online geen informatie over
vond. Yessica geeft mee dat dit begin november plaats vindt, dit jaar 7 november. Heleen
en Yessica geven hierbij ook mee dat ze vanaf dit jaar meer inzetten op jeugd, waardoor
dergelijk informatie beter te vinden zou moeten zijn: een facebookpagina, een
jongerenbestuur, …
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-

-

-

Voor het toneel van de KLJ zijn ze op zoek naar volgende kledij:
o Een dwangbuis
o Kledij van een verpleegster (geen echte kledij zoals nu in de ziekenhuizen, maar de
carnavalsversie. Echter geen ‘sexy’ versie).
o Een echt politiekostuum.
Dit laatste kan Lisa eventueel wel regelen via haar papa. Er wordt tussen Lisa en Saida
verder afgesproken.
Ine vraagt of ze opnieuw lokalen mogen gebruiken van de Chiro voor hun spaghetti avond en
blaas-je-rot-dag. Dit is geen probleem, Lisa en Ine spreken verder af rond de sleutel.
Voor het weekend van Chaplin zijn ze nog op zoek naar een leuke band voor tijdens hun
aperitiefconcert. De groep van Sam Van Eeckhoutte, Madmix, werd aanbevolen. Zij zouden
€ 200 vragen.
Mieke geeft aan dat er enkele bands vragen naar repetitieruimte. We hebben niet meteen
zicht op een mogelijke locatie hiervoor, zijn er locaties waar jullie aan denken:
o In Den Traveir in de zaal kan er gerepeteerd worden, maar dan moet alles mee
verhuisd worden.
o op het 1e verdiep van Den Traveir.
o De achterkant van De Kobbe
o Het oude schoolgebouw van Ledegem
o De Chalet van de speelpleinwerking
De verschillende voorstellen worden bekeken.

7. Agendapunten gemeenteraad
Sybille komt elke algemene vergadering met de agendapunten van de voorbije gemeenteraden die
de jeugd aanbelangen.
1. Er werd een nieuw retributiereglement van de cultuur infrastructuur goedgekeurd in de
gemeenteraad. In dit reglement werd opgenomen dat verenigingen DE L!NK niet vroeger dan
9 maanden kunnen aanvragen voor niet-culturele activiteiten. Dit heeft vooral voor de
fuiven het gevolg dat ze deze zeer stipt zullen moeten aanvragen. De KSA en Chiro Nele
vragen wat er gebeurd als ze de zaal aanvragen 9 maanden voor datum en ze is al verhuurd?
Ze kunnen dit op dergelijke organisatie niet maken dat ze de zaal niet hebben. Mieke legt
dit in het college.
2. De aankoop van jeugdhuis Chaplin is bijna rond. Nele en Silke geven aan dat het gebouw
normaal gezien na de paardenkoers dit jaar plat gesmeten wordt en dat het terug zou
moeten opgebouwd zijn tegen de paardenkoers van 2021.
8. Varia
 Herbruikbare bekers en jetons op fuiven
De KSA en Chiro Nele hebben geen jetons gehuurd, maar zullen scheurbonnetjes gebruiken.
Ze kunnen deze zeer goedkoop aan beide zijden laten bedrukken. Dit komt goedkoper uit en
impliceert minder wissels met jetons en cash geld.
Chiro Miengelienge en KLJ Ledegemgaat voor het 1 euro systeem.
Jordi vraagt om toegevoegd te worden aan de discussiegroep op facebook. Mieke zorgt
hiervoor.
De herbruikbare bekers van de gemeente zullen pas rond mei 2020 geleverd worden.
 Hartveilige gemeente
Er zullen infomomenten gehouden worden voor alle inwoners met de uitleg over de werking
van AED toestellen. Indien er van jullie vereniging nog geïnteresseerden zijn, kunnen zij bij
zo’n infomoment aansluiten. Dit alles gebeurd in het kader van Hartveilige gemeente.
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 Land- en tuinbouwraad
Saida werd uitgenodigd voor de land- en tuinbouwraad maar op de uitnodiging staat een
datum die reeds gepasseerd is. Ze vraagt wanneer dit nu effectief doorgaat. Intussen is de
burgmeester erbij komen zitten en hij weet te zeggen dat dit plaats vindt op 25 februari om
20 uur.
9. Volgende algemene vergadering van de jeugdraad
De volgende algemene vergadering van de jeugdraad gaat door op 16 mei om 10 uur in de lokalen
van KLJ Ledegem.

