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AANWEZIG

Saida Dupulthys, Sil Bekaert, Ine Hanssens, Tibo Van Hecke, Nele Demets,
Silke Soens, Silke Vandromme, Amber Corneillie, Cleo Otté, Florien
Vanhoutte, Jordi Vandenbroucke, Witse Withouck, Liselot Vandenbussche,
Yessica Gheysens, Thijs Lecompte
Heleen Vandekerkhove, Bertrand Ghekiere, Leon Debusseré, Margot Espeel,
Lisa Engels

VERONTSCHULDIGD
AFWEZIG
1.

Goedkeuren vorig verslag
 Verslag wordt goedgekeurd

2. Kennismaking en verwachtingen
 De jeugdraad verwacht dat zij met vragen en problemen steeds terecht kunnen bij de jeugddienst van
Ledegem. Ook de ondersteuning van hun werking, zowel financieel als creatief, vinden ze zeer
belangrijk.
 De jeugdraad is ook een interessant forum om in contact te komen met andere jeugdverenigingen en
bij te leren van elkaar. Ook de eventuele uitwisseling van materialen tussen de jeugdverenigingen
wordt aangehaald.
 De jeugdraad moet ook één tot twee evenementen organiseren voor de Ledegemse jeugd.
3. Subsidiedossiers jeugdverenigingen
 De jeugdverenigingen zijn positief over de verdeelsleutel van de werkingssubsidie in tijden van corona.
 De dossiers voor de resterende subsidies (kampvervoer, concertreizen, kadervorming, renovatie en
culturele & artistieke jeugdprojecten) moeten ingediend worden tegen vrijdag 9 oktober.
4. Dag van de jeugdbeweging
 Gaat in 2020 door op vrijdag 23 oktober.
 Chaplin organiseert een kinderfuif voor 6- tot 12-jarigen en een bierwandeling voor de leiders en
leidsters van KSA Sint-Elooi en Chiro Nele.
 Traveir vindt het idee van een tocht voor de leiders en leidsters van de KLJ en Chiro Miengelienge een
goed idee. Ze werken zo snel mogelijk ook iets uit.
 Vanuit de jeugdraad wordt er als gadget een patch besteld met het logo van Dag Van De
Jeugdbeweging 2020 op om te bevestigen aan hun jeugdbewegingshemd of –rok.
5. Omnisportveld Ledegem
 De jeugdraad gaat akkoord met de locatie van het plein aan de Albrecht Rodenbachlaan
 Wat de openingsuren betreft adviseert de jeugdraad om die te laten overeenkomen met de uren van
de speelpleinen.
o Deze zijn nu vastgesteld op 8u tot 20u. Tijdens de zomer wil de jeugdraad dit graag verlengen
tot 22u. Hier kan dan eventueel een onderscheid gemaakt worden tussen speelplein en
omnisportveld? (om overlast op de speelpleinen te vermijden)
6. Aanplanten speelbos Ledegemse Meersen
 Zowel de Ledegemse als de Winkelse jeugdbewegingen hebben zich geëngageerd om mee te helpen
met het aanplanten van het speelbos. Hoe dit concreet wordt uitgewerkt zal uiteraard afhangen van
de informatie die we daarover krijgen van de provincie West-Vlaanderen.
7. Jeugdwerk in tijden van corona
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Jeugdharmonie Sonore vraagt of zij de zondagvoormiddag kunnen repeteren in De Samenkomst.
Anders zitten ze met een maximum van 25 personen en moeten ze muzikanten afzeggen.
o Ze organiseren een facebook-live concert op zondag 18 oktober
Aanvraag van KLJ Ledegem om De Samenkomst gratis te kunnen gebruiken tijdens hun werking om
ook eens een activiteit binnen te kunnen doen.
Jeugdharmonie van de Winkelse Muziekvereniging organiseert ook activiteiten buiten de repetities
om het groepsgevoel te behouden. Repeteren zonder concerten in het vooruitzicht begint door te
wegen bij beide jeugdharmonieën. Ze zullen ook eens samenzitten om eventueel gezamenlijk iets te
organiseren.

8. Tienerwerking Maksimum
 Suggesties voor activiteit in februari: AVANCO
o Zij voorzien een volledige dag met uitdagende buitenactiviteiten voor een geschat bedrag van
€25 per persoon.
9. Activiteiten jeugdraad
 De jeugdraad is nog steeds geïnteresseerd in een vorming over hoe zij kunnen omgaan met eventueel
alcoholgebruik en –misbruik binnen de verenigingen.
 De jeugdhuizen zijn grote voorstander om tijdens het EK 2021 een gezamenlijk supportersdorp uit te
baten in samenwerking met de jeugdraad. Daarvoor zou een LED-scherm nodig zijn. Lukas vraagt
offertes op om te kijken of het financieel haalbaar is.
 De quiz van de jeugdraad staat reeds ingepland op zaterdag 3 april 2020.
o Opentrekken naar een diverser publiek.
Werkgroepen:
 EK 2021: Jordi, Silke, Thijs, Nele, Silke
 Jeugdraad Quiz: Nele, Sil, silke
 Speelpleinen: Nele, Silke, Florien, Saida, Sil
o Vergadering op zaterdag 7 november 2020 om 10u
10. Vragen/opmerkingen van schepen van jeugd (Sybille Geldhof)
Opmerkingen
 Er wordt een tegemoetkoming voor de lidgelden voorzien vanuit de gemeente. Alle aangesloten leden
uit Groot-Ledegem kunnen voor 2020-2021 een tegemoetkoming krijgen van €10. Dit wordt gedaan in
de vorm van een Ledegembon.
o De verenigingen zullen na de gemeenteraad van oktober op de hoogte gebracht worden van
het reglement.
o Eind oktober leveren wij vanuit de gemeente een excel-bestand aan waarop zij hun ledenlijst
kunnen invullen.
o Tijdens de maand december zou de Ledegembon opgestuurd moeten worden.
Vragen
 Chaplin vraagt zich af vanaf wanneer zij in hun nieuwe locatie moeten kruipen. Belangrijk voor de
voorbereiding van hun evenementen. Staat het nu ook al 100% vast op welke locatie zij zullen
gevestigd zijn?
11. Vraag aan je buur
 Vooral de twee muziekverenigingen vroegen zich af hoe de anderen werke qua concerten. Zij zullen
binnenkort samenzitten met het jeugdbestuur. Ze willen vooral een doel creëren voor hun leden, een
momentum om naar toe te leven.
12. Klusjes in de lokalen
 Chiro Miengelienge: er zou nog een mail van Lisa Engels moeten volgen
o Extra reservelampen + het verste lokaal beneden
 Chiro Nele:
o Geen warm water in de keuken (al zeer lang)
o 3e toilet licht kapot
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o 1e toilet vlotter van de wc
KLJ Ledegem:
o Extra reservelampen
Deuren Samenkomst
Slot van het kotje Filip Werbrouck (met tafels en stoelen) – sleutel draait niet in het slot.



13. Varia
 Over De Samenkomst die vaak open en/of vuil wordt aangetroffen:
o Indien het open is, gebeurt dit vaak op vraag van leerkrachten om open te laten
o Misschien is het een optie om door De Samenkomst zelf naar binnen gaan in plaats van via de
poort?
o Graag duidelijkheid over welke vereniging of welke les wanneer en waar zit en een planning
opstellen per week. Op die manier kan telkens nagegaan worden wie er moet afsluiten en of
er afgesloten moet worden.
o Gelieve geen auto’s op de speelplaats bij De Samenkomst.
- De vrijdag is dat heel moeilijk voor de KLJ. Beloven wel dat het enkel is om materiaal
op en af te brengen.
 Aspi’s en boeten van respectievelijk Chiro Nele en KSA Sint-Elooi worden aangesproken op het feit dat
het niet de bedoeling is dat ze rondhangen op het speelplein aan de school/zaal Sint-Elooi.
 Hangjongeren en skaters: volgens Jordi is er dringend nood aan een plaats om te kunnen skaten. Nu
zitten ze een beetje overal (ook niet OK) en is er zelfs al bij iemand thuis een klein skate-park gemaakt
omdat ze telkens door iederen weggestuurd worden.
o Het voorstel van de jeugdraad is om in het verlengde van het omnisportveld in Ledegem een
stuk beton te voorzien met 2 à 3 skatetoestellen. Dat mini-skatepark zou dan meegaan met
de openingsuren van de speelpleinen en het omnisportveld. Op die manier kunnen ze terecht
op één locatie, moeten ze niet steeds op zoek naar nieuwe plekjes (minder overlast) én is er
sociale controle. Er is echt al langere tijd vraag naar. Eventueel kunnen we eens luisteren bij
andere omliggende gemeentes hoe ze dit uitgewerkt hebben.
 Chiro Nele heeft al enkele keren gezien dat er gemeentewerkers in de gebouwen zitten zonder dat er
iets moet gebeuren of gevraagd is. Bovendien gaan ze af en toe ook naar het toilet zonder iets te laten
weten. Sowieso niet fijn om te weten en vooral in tijden van corona niet meteen aan te raden?
 Studeren tijdens december-januari
o SEW: Oud Arsenaal? (sleutel bij JP)
o Ledegem: nood aan een locatie. Er werd gewag gemaakt van een schoollokaal. Opmerking
over zaal van Traveir: wifi zeer slecht.
 Vanaf nu ook de officiële communicatie via de facebookgroep van de jeugdraad laten gaan.
 Volgende AV jeugdraad: 5 december 10u met frietjes (locatie onder voorbehoud: Oud Arsenaal)

