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advies

Beste college van burgemeester en schepenen,
Beste schepen van jeugd, Pascale Baert,

Na de goedkeuring van de jeugdkampen door de Nationale Veiligheidsraad
namen de vele jeugdverenigingen in onze stad en deelgemeenten de grote
uitdaging om deze op een veilige manier te organiseren.

Vanuit de jeugdraad, samen met het stadsbestuur, willen we hen alvast een
dikke duim geven voor het reeds geleverde werk! We willen hen ook verder 
ondersteunen in extra materiaal zodat er op een veilige manier kan worden 
gespeeld. 

Hieronder stellen we een pakket voor een vereniging op. Dit kan op twee 
manieren overgebracht worden:
1/ het stadsbestuur koopt voor elke vereniging onderstaande materiaallijst
aan.
2/ het stadsbestuur kiest er voor om de vereniging zelf dit materiaal aan te 
laten kopen, maar het totale aankoopbedrag terug te storten.

wasstraat
* extra flessen afwasproduct (per bubbel op kamp 1 fles)
* extra bassins (per bubbel op kamp 2)
* extra sponsen / handdoeken (per bubbel per kamp 2)
* extra borden, bekers, bestek

ontsmetting
* extra ehbo-koffer met belangrijke onderdelen (per bubbel op kamp, vanaf
tweede)
* extra reinigingsproduct (per bubbel op kamp 2 flessen)
* extra herbruikbare mondmaskers (per bubbel op kamp 5) - als reserve te
gebruiken
* flesje ontsmettingsgel voor leidingsploeg (persoonlijk voor elke leider / leid-
ster)
* extra handschoenen (per bubbel op kamp 5)

DAGELIJKS BESTUUR
> Voorzitter Brecht DEVRIENDT 
> Ondervoorzitter Cato DE CRAENE
> Secretaris Luca LAHOUSSE
> Penningmeester Andries VERLINDEN
> Waarn. lid Sted. Jeugddienst Steven DEBIE
> Waarn. lid Schepen v. Jeugd Pascale BAERT
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markeringen
* pictogrammen afdrukken uit zomerplan in stickers (op vraag)
* linten om zones af te bakkenen
* kleurencodes om ruimtes te markeren + dit laten terugkeren in sjaaltjes of
bandjes

materiaalkot
* extra materiaalkisten / boxen ter beschikking stellen
* speelmateriaal (per bubbel): ballen, netten, ...
* basismateriaal (per bubbel): stylos, papier, touw, …

Graag ontvangen we hier snel een reactie op, want de zomer staat heel kort
voor de deur.

Ondertussen heeft Vlaanderen ook al laten weten dat zij een budget door-
schuiven naar de lokale besturen om zo het verenigingsleven te onder-
steunen doorheen deze crisis. Voor Tielt spreken we van ruim 380 930 
euro.

Graag geven we al mee dat we samen met de jeugdverenigingen in kaart 
aan het brengen zijn welke financiële impact de coronacrisis op hun orga-
nisatie had. Dit gaat dan over geplande investeringen en gemaakte kosten 
voor geannuleerde evenementen. Met bovenstaande bedrag kan alvast een 
duwtje in de rug gegeven worden.

Met jeugdige groeten,
het dagelijks bestuur van de stedelijk jeugdraad Tielt,
Brecht, Cato, Luca en Andries
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