
Jeugdraad 28/09/2022 

Aanwezig: Chiro Zonnezee (Lotte, August), Chiro Beselare (Stan, Brecht, Rilke, Margot), KLJ 

Passendale (Thibault), Chiro Passendale (Amber, Xena), Annelies V (GR), Koen M (schepen jeugd), 

Thomas S (jeugdconsulent) 

Afwezig: KLJ Beseveld 

Locatie: Jeugdhuis De Moane 

Tijdstip: 19u30 

Agendapunten 

- Dag van de Jeugdbeweging 

- Subsidies 

- Fuifreglement 

- Stand van zaken verbouwingswerken jeugdlokalen  

Dag van de jeugdbeweging 

Concept van de dag van de jeugdbeweging zal dit jaar lichtjes veranderen. Het avondevenement voor 

de Keti’s, Aspi’s, leiding van de Chiro’s en leden/bestuur van de KLJ blijft behouden.  

Dit vullen we aan met voorafgaand een kinderfuif op dezelfde locatie voor alle groepen onder de 

Keti’s.  

Overzicht: 

18u00-20u30 = Kinderfuif 

21u00-02u00 = Avondevenement  

Afspraken omtrent beide evenementedelen  

- Tijdens de kinderfuif zullen alle dranken kosteloos zijn gezien dit enkel over frisdranken gaat 

en we voor de kinderen geen eetmogelijkheden voorzien.  

- Tijdens het avondevenement zullen er gratis braadworsten aanwezig zijn. Dranken worden 

aangeboden aan democratische prijzen. 

- Doorheen alle 2 de evementdelen is het ten strengste verboden om alcohol te serveren aan 

leden jonger dan 16 jaar. Dit geldt ook voor het uitdelen van ‘gratis’ pintjes door 
leiden/toogmedewerkers. Vorig jaar waren er hier toch wel wat problemen rond dus we 

vragen aan zowel leiding als leden om dit strikt op te volgen! 

- Tijdens het evenement zullen er opnieuw kleurenbandjes worden voorzien voor -16 en +16 

- Er worden ‘dag van de jeugdbeweging’ polsbandjes aangekocht door de jeugddienst.  
- Bij de kinderfuif hanteren we het principe ‘binnen is binnen’, dit om te vermijden dat de 

kinderen gaan spelen rond het OC. Zo garanderen we ook veiligheid.  

- Tijdens de kinderfuif zijn er per jeugdverenging 2/3 personen die mee instaan voor het 

toepassen van de bovenstaande afspraak.  

Barverdeling: 

Kinderfuif: leden van de Aspi’s van de 3 chiro’s doen de Bar 

 



Avondevenement: 

21u00-22u30: KLJ Beseveld 

22u30-23u45: Chiro Passendale  

23u45-01u00: Chiro Zonnezee 

01u00-02u15: Chiro Beselare  

Iedere jeugdverenging voorziet 4/5 personen om te helpen met de opkuis na het evenement zodat 

dit vlot kan gaan. Hoe meer mensen aanwezig hoe rapper alles opgekuist is.  

De jeugddienst voorziet programmatie voor beide avonddelen.  

Subsidies 

Subsidiedossiers worden per mail verzonden en kunnen via mail worden teruggestuurd naar de 

jeugddienst of fysiek worden afgegeven aan het onthaal. 

Dit ten laatste op 31 oktober 2022. 

We voorzien een nieuwe jeugdraad eind november voor het goedkeuren van de subsidies en dan 

volgt de uitbetaling in december 2022 

Fuifreglement 

Op vraag van verschillende diensten en verenigingen werd een voorstel gedaan voor een 

fuifreglement. Dit zal ter goedkeuring naar de gemeenteraad gaan. Binnen het wettelijk karakter van 

het verplichte advies van de jeugdraad brengt de jeugddienst dit reglement naar voren op deze 

jeugdraad.  

- De jeugdraad verstrekt een positief advies rond het fuifreglement en is van mening dat dit 

een goeie stap vooruit is. Wel wordt er uitdrukkelijk gevraagd dat dit reglement geen 

éénzijdige verbintenis is en dat de vastgelegd punten een tweerichtingsverkeer zijn tussen de 

organisatie en alle betrokken (gemeentelijke)diensten. Dit geldt ook voor politie, brandweer, 

enz.  

De jeugdraad is zeer tevreden dat er voor alle jeugdverengingen een mogelijkheid komt om 

te fuiven in de eigen (deel)gemeente. Dit topic was al een aantal jaren zeer hot binnen de 

jeugdraad.  

Stand van zaken verbouwingswerken jeugdlokalen 

Schepen van jeugd licht de verschillende stavaza toe van de jeugdlokalen Chiro P, Chiro Z, Chiro B, KLJ 

P. 

Varia 

Chiro Passendale heeft verschillende variapuntjes die allen betrekking hebben tot de jeugddienst, 

deze sturen ze door naar Thomas. 

Materialen en uitleendienst; tijdens de zomerperiode blijkt er een groot te kort naar materialen toe 

voor vereningen. Zo moet KLJ Passendale voor hun maaltijd alle tafels en stoelen extern huren.  

Op vrijdag 3 maar organiseren we een feestje voor de leiding, aspi’s an KLJ’s 



Op zondag 5 maart organiseren we een gezamenlijke Chiro Dag met Chiro P, Chiro Z, Chiro B, dit gaat 

door op de evementen weide.  

Xena heeft interesse om jeugdraadvoorzitster te worden, zij zal hierover samenzitten met Thomas 


