4 mei 2021

Jeugdraad: Algemene vergadering
Aanwezig:

Afwezig:

Niels Devos (KLJ Wortegem), Mattis Naessens (KLJ Wortegem), Emma
Merchie (Speelkriebels), Stien Vanaerde (Speelkriebels), Isabelle Van den
Dorpe (schepen), Silke Van der Schaeghe (jeugddienst).

Margot Naessens (KLJ Wortegem), Tayko Vansteenbrugge (Speelkriebels),

Tonia Van Merhaeghe (Knipoog), Amber Boiserie (Speelkriebels), Margot De
Reu, Margot De Reycke (KLJ Wortegem), Els Kelem (VBS De Sterrenboom),
Johan De Waele (GBS De Kouter), Luna Vaernewyck, , Elena De Ridder (KJL
Wortegem), Laurence De Zutter (VBS ’t Hinkelpad).

1.

Goedkeuring en opvolging vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Adviesvraag subsidies noodfoonds
Volgende zaken zijn tot nu toe gebeurd met het noodfonds:
-

10 verenigingen kregen een forfaitair bedrag van 750 EUR;

-

De resterende verenigingen kregen een tussenkomst van 25% boven op het toegekende
subsidiebedrag van 2020.

-

Gratis poetsbeurten

-

Halvering kost gebruik locaties

Advies over de besteding van de resterende middelen:

De jeugdraad adviseert om nog een deel van de resterende middelen rechtstreeks aan de
verenigingen uit te betalen. Wegens de aanhoudende coronacrisis kunnen de verenigingen nog
steeds heel weinig kasacties doen waardoor er heel wat inkomsten gemist worden. Elke vereniging
opnieuw een percentage van hun subsidie geven, vinden we een eerlijke verdeling.

3. Aanstekers
Er staan ondertussen al enkele ideeën op de website zonder dat er promo is voor gemaakt. De
reacties die we al kregen zijn positief, maar nu moeten we het nog breed verspreiden.
Bataljong heeft heel wat beeldmateriaal gedeeld via het dashboard op de website, algemene
affiches en afbeeldingen, maar ook documenten die we kunnen personaliseren. Stien bekijkt wat we
hiermee kunnen doen.
We laten 100 affiches drukken en 1000 flyers die we zo breed mogelijk verspreiden. Op 10 mei
starten we alvast een digitale campagne die we zo breed mogelijk delen. We proberen in de
zomermaanden zoveel mogelijk ideeën te verzamelen waar we met de start van het nieuwe
werkjaar in september mee aan de slag kunnen gaan.
4. Actie mentaal welzijn
Een postpakket opsturen naar alle jongeren is heel erg duur, daarom kiezen we ervoor om alle
jongeren tussen 16 en 24 jaar uit te nodigen om een blokpakket op te halen. We organiseren één
ophaalmoment op verschillende plaatsen op zaterdag 22 mei van 10u00 tot 12u00:
-

Elsegem – Domein de Ghellink: Stien

-

Wortegem – plein tegenover het voetbalplein: Niels

-

Ooike – dorpsplein: Silke

-

Petegem - Sporthal: ?

-

Moregem – Schoolke Moregem: ?

Lukt het op dat moment niet om een zakje op te halen, dan kan het op een ander moment nog
opgehaald worden bij de jeugddienst.
We maken jeugdraadzakjes met volgende zaken in:
-

Wat studiemateriaal (stylo’s, fluostift,…)

-

Post-its pijlen

-

Scheurkalender met tips & tricks voor de blokperiode

-

Hapjes en een drankje

De wandelbabbels zetten we even on hold. Nu de maatregelen versoepelen, vermoeden we dat er
minder nood aan zal zijn en met de examens die eraan komen hebben jongeren minder tijd. Wel
vragen we tijdens de ophaalmomenten aan de jongeren hoe het met hen is, we koppelen dit terug
tijdens de volgende vergadering.

5. Varia
Webinar ‘gezond op kamp’
Logo Gezond heeft een webinar opgenomen van 45 minuten voor leiding en animatoren over
warme dagen, teken, reuzeberenklauw en eikenprocessierups. We organiseren een infomoment op
donderdag 24 juni om 20u00 voor leiding en animatoren.

Volgende vergadering: Donderdag 24 juni om 19u00

