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1.

Goedkeuren en opvolgen verslag vorige vergadering



Geen opmerkingen

2.

Advies subsidiereglement voor projecten in het kader van relance vrijetijdssector

3.

Advies subsidiereglement voor noodlijdende vrijetijdsverenigingen



Relanceplan na corona voor jeugdverenigingen => kunnen aanspraak maken op extra middelen,



Apart reglement voor noodlijdende verenigingen



Adviescommissie (dient VT + 3 personen vanuit de verschillende vrijetijdssectoren): aanduiden

hieraan is een specifiek reglement gekoppeld.

vertegenwoordigers jeugd kan nog even wachten (deze personen komen uit de verschillende
verenigingen maar hoeven niet dezelfde te zijn als de vertegenwoordigers in de JR).


ADVIES: Jeugdraad heeft op de vergadering van 20 oktober al de eerste versie van de
reglementen overlopen en een aantal vragen en opmerkingen genoteerd. Deze werden grotendeels
beantwoord maar zullen nog eens worden vermeld in het finaal advies. Dit advies zal worden
overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.

4.

Jongeren en corona
Jeugdraad wil inzetten in het mentaal welzijn van de jongeren. Wat kunnen wij betekenen en
welke acties kunnen we eraan koppelen?

1) Blokken – organisatie silent places


Voorlopig is het nog wachten op officieel nieuws, zie bericht:

De bevoegde ministers z.s.m. een voorstel aanreiken voor een kader rond stille studeerplekken.
Zowel in lockdown als bij versoepelingen. Scholieren en studenten, zeker zij die thuis geen rust
vinden, moeten zich degelijk kunnen voorbereiden op examens .


Eventuele uitbreiding naar middelbaarstudenten?



Enkel voor kwetsbare jongeren?

2) Jongeren en openbare ruimte + materiaal ter beschikking stellen
Idee om vanuit de jeugddienst en jeugdraad materiaal ter beschikking stellen van de jongeren
zodat ze op de ontmoetingsplaatsen kunnen voetballen, basketten, frisbee spelen,…
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Uiteraard mits opvolgen van de geldende maatregelen.


hangt af van goodwill van de jongeren



ontsmettingsmateriaal zal ter beschikking worden gesteld in de koffers



Koffers zullen voorzien worden op site MH, sport-en speelterrein aan het Wijngaardeke en
grasterrein OCP.
!Helaas moeten we hier nog even mee wachten door de tijdelijke sluiting van het skatepark en
omnisportterrein aan MH. Er wordt te vaak vastgesteld dat de regels niet worden gerespecteerd.
Ondanks de vele waarschuwingen en tussenkomsten vanuit onze eigen diensten en de politie.
We werken aan een oplossing om terug te kunnen openen. Maar hiervoor hebben we de
medewerking nodig van een groepje skaters.

3) Oproep naar jeugdambassadeurs


Zal waarschijnlijk meer effect hebben dan opmerkingen van politie, jeugddienst



Op informele manier mensen aansporen om maatregelen na te leven



Misschien slot voor materiaalkoffers bij hen?



Eventueel vrijwilligersvergoeding? Te bekijken!



Oproep naar alle verenigingen om binnen eigen achterban te luisteren of er geïnteresseerde
jongeren zijn. Zij zullen uiteraard ondersteund worden door JR en JD.

4) Jongerenplatform

5.



Instagram Jeugdraad9840 is aangemaakt



Tips zijn welkom! Oproep om te volgen en reclame te maken!



Whatsapp nummer voor meldingen jeugd?



Ook jongerenplatform voor heel Vlaanderen in de maak

Naam speelbos Scheldevelde
Begin januari wss klaar
Oproep naamgeving reeds gelanceerd binnen JR en KGR. Maar moet nog verspreid worden naar
alle inwoners via scholen, gemeentelijke website en social media.
Jeugdraad verantwoordelijk voor finale selectie om door te geven aan de mensen van Natuur en
Bos. Inzendigen via google formulier?
Iedereen van de JR een top 5 laten doorgeven en dan stemmen binnen JR?
Intagram niet vergeten!

6.

Varia

a) Werking jeugdvereniging: Wat na verlengde herfstvakantie?


Binnenactiviteiten voor -12 mogen nog steeds niet.



Jeugdverenigingen moeten onderling overleggen + beslissing doorsturen naar elkaar. Werking
opstarten op zelfde moment.



Verenigingen moeten nog intern bespreken



Kan de gemeente hier een rol in spelen?

b) Rob Hofman moet worden vervangen bij GECORO
c) Duurzaamheidsactie


Uitdagingen rond SDG’s => paar geselecteerd



Eén SDG per maand => enkele opdrachten per SDG waaruit jeugdverenigingen kunnen kiezen



Promotie via sociale media



Januari- mei + Zomer



Geen competitie onderling => wel beloning op het einde voor inzet



Rekening houden met corona



Verdere toelichting volgt nog
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d) Ledenlijst moet worden gewijzigd => aanpassingen doorgeven graag
e) Vrijwilligersfeest

7.

Eventueel verschuiving naar volgende zomer

Datum volgende vergadering: 10 December 19u (waarschijnlijk online)
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