
   

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD 

 
DATUM VERGADERING 16 mei 2020 

PLAATS Teamsoverleg 

VERSLAGGEVER Mieke Alvoet 

BEVOEGD SCHEPEN Sybille Geldhof 

BIJLAGEN 
 

 
AANWEZIG Florien Vanhoutte, Heleen Vandekerkhove, Ine Hanssens, Jordi 

Vandenbroucke, Leon Debusseré, Lisa Engels, Liselot Vandenbussche, Silke 

Soens, Saida Dupulthys, Yessica Gheysens, Nele Demets, Silke Vandromme, 

Sil Bekaert en Thijs Lecomptie 

VERONTSCHULDIGD Britt Vandemoortele, Witse Withouck, Bertrand Ghekiere, Tibo Van Hecke, 

Jordy Bostyn, Margot Deltour, Cleo Otté, Emmy Clarysse, Joke Pinnoo en 

Hanne Vanneste 

AFWEZIG / 

 

Agendapunten: 

 Goedkeuren vorig verslag 

 To do’s vorige vergadering 

 Subsidies werkjaar 2019-2020 

 Vakantiekampen jeugdbewegingen 

 Opmerkingen jeugdlokalen/gemeentelijke infrastructuur 

 Vraag het aan je buur 

 Agendapunten gemeenteraad 

 Varia 

 

1. Goedkeuren vorig verslag 
Verslag werd meegestuurd met de uitnodiging van deze vergadering. Er waren geen 
opmerkingen. 
 

2. To do’s vorig verslag 

 Het wijzigen van het subsidiedossier zal niet meer haalbaar zijn, gezien het 

werk dat voor de deur staat met de komende speelpleinwerking. Dit wordt 

best na de zomer bekeken. Dit dan samen met het invoeren van een 

regelement vervoer van materiaal en het afschaffen van het reglement voor 

herstellings- en/of renovatiewerken aan jeugdhuizen. 

 Nele vraagt of Mieke de aanvraag van Chaplin goed ontvangen heb voor 

de muziekinstallatie. Dit heeft ze goed ontvangen en zal ze voorleggen 

aan het college. 

 Het aanvraagformulier van culturele en artistieke jeugdprojecten werd aan 

Jordi bezorgd. 

 Een gedetailleerd overzicht per activiteit van inkomsten en uitgaven heeft 

Mieke niet opgemaakt en mee verstuurd met het verslag. Ze zet dit recht en 

maakt dit op en verstuurd dit mee met het verslag van het huidig overleg. 



[Geef tekst op] 
 

 Film tijdens de herfstvakantie: graag in de jeugdhuizen, zeker na de corona 

stop die we meemaken. Wordt verder geregeld samen met besturen van 

beide jeugdhuizen. Best eens apart afspreken. 

=> Er wordt gevraagd naar de stand van zaken rond de aankoop van 
jeugdhuis Chaplin, Mieke vraagt aan Tim om iets te laten weten. 

 Rond de vorming heeft Mieke niets meer vernomen, ze vraagt dit na bij het 

OCMW. 

 Alle gegevens voor de website moeten nog gewijzigd worden. Dat moet via 

Jason, werd nog niet doorgegeven. 

 Opmerkingen jeugdlokalen werden doorgegeven aan Tim. 

 
3. Subsidies werkjaar 2019-2020 

Aangezien veel verenigingen activiteiten hebben moeten annuleren en werkingen 
moesten stilleggen, wordt het moeilijk naar het invullen van een subsidiedossier. Er 
werd een voorstel uitgewerkt. 

- Voor de werkingssubsidies wordt alle bedragen van de afgelopen 4 jaar 
samen geteld en wordt het gemiddelde genomen. Daarbovenop ontvang je 
een bedrag van 20% van dat gemiddelde als Ledegembon (te gebruiken bij 
alle Ledegemse handelaars). 

- Voor alle andere subsidies via het reglement jeugd moeten via de reguliere 
weg aangevraagd worden (bv: aanvullende subsidies, kampvervoer, 
kadervorming, culturele en artistieke jeugdprojecten, …). 

 
Dit voorstel wordt goedgekeurd. 
 

4. Vakantiekampen 
Voor de vakantiekampen zal er meer duidelijkheid komen eind mei. Er kan dan 
samen met de jeugddienst gekeken worden waar we jullie kunnen ondersteunen. 
 

5. Opmerkingen jeugdlokalen/gemeentelijke infrastructuur 
Er mag tot op vandaag nog steeds niemand in de jeugdlokalen vertoeven. Er werd 
geregeld dat jullie allen (uitgezonderd jeugdhuis Chaplin) geen huur moeten 
betalen voor de periode van half maart tot en met eind augustus. 
De KSA vraagt om een nieuwe brievenbus voor aan hun lokalen. De klep van de 
huidige is kapot, waardoor de post steeds nat is. 
Mieke geeft dit door. 
 

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? … 
Er heeft niemand vragen voor een ander. 
 

7. Agendapunten gemeenteraad 
Studenten kunnen in juni terug gaan studeren in Sint-Eloois-Winkel in het oude 
winkel gebouw van Sint-Elooi. In Ledegem kunnen ze terecht in de sporthal. 
 

8. Varia 



[Geef tekst op] 
 

- Met de KLJ zouden ze terug willen beginnen met wimpelen aan het lokaal. 
Dit is geen probleem zolang de maatregelen niet overtreden worden. 

- Jeugdhuis Den Traveir kijkt om mits bepaalde voorwaarden terug 
activiteiten te kunnen laten starten. 

 
 


