
Stedelijke Jeugdraad
Generaal Maczekplein 7

8700 Tielt
051 428 240

info@jeugdraadtielt.be
www.jeugdraadtielt.be  

Algemene vergadering 18 september 2020
Aanwezig: Chiro Kanegem, KSA Tielt Jongens/Meisjes, Jeugdatelier, KSA Aarsele, KT-NB
Verontschuldigd: Scouts Tielt, KSA Schuiferskapelle, Schepen van Jeugd, Steven Debie

COVID-19

Zomerkampen en werkjaar in tijden van corona

 Alle kampen zijn over het algemeen vlot verlopen. De regels van de Ambrassade en koe-
pelorganisaties zijn gevolgd en er hebben geen besmettingen plaatsgevonden. 

 Meer informatie in verband met de regels voor het komende werkjaar voor de jeugdsector
kan je vinden op de site van de Ambrassade. Zij hebben ook een handig overzicht met de 
regels die gelden bij iedere kleurcode. Momenteel zitten we in code geel. Dit alles kan je 
hier nalezen: https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkregels-werkjaar 

Financiële ondersteuning

 Iedere vereniging kan tot maximaal 3X €250 per bubbel (€250 per bubbel met een maxi-
mum van 3 bubbels) worden terugbetaald voor uitzonderlijke kosten die werden gemaakt 
op het zomerkamp in het kader van de aanpassingen wegens corona.

 Deadline: Alle verenigingen moeten het overzicht van de extra aankopen die ze ge-
daan hebben, aangetoond aan de hand van rekeningen, voor 1 oktober 2020 indie-
nen bij Steven. Gebruik hiervoor het formulier ‘schuldvordering’ dat Steven doorge-
maild heeft op 10 augustus.

Adviezen sinds Corona

 Openhouden (groene) speelruimtes

We hebben opgeroepen om tijdens de tweede golf van corona de (groene) speelruimtes in Tielt 
niet te sluiten en hebben daar een positief antwoord op ontvangen.

 Ondersteuning jeugdkampen Corona

We hebben gevraagd aan het stadsbestuur als de stad de jeugdverenigingen financieel wil onder-
steunen bij de extra kosten die zij hebben aan het organiseren van hun zomerkampen. We hebben
daar een positief antwoord op gekregen. Zie hierboven de deadline voor het indienen van de aan-
vraag voor terugbetaling. 

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkregels-werkjaar
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 Collegepact door burgerinitiatief collegesite

 Collegesite: groene trage wegen

 Mobiliteitsstudie

 Nog geen antwoord op gekregen.

Alle adviezen zijn na te lezen op onze website.

Oproep nieuwe leden DB

 Mensen die interesse hebben of zich kandidaat willen stellen om lid te worden van het 
DB mogen een mailtje sturen naar info@jeugdraadtielt.be

 Aangezien onze voorzitter (Brecht) stopt blijven we maar met 3 leden over in het dage-
lijks bestuur. We dringen er daarom op aan om binnen jullie vereniging ten minste 1 ie-
mand naar voor te schuiven om in het dagelijks bestuur te komen. Bel of mail gerust 
eens met ons indien je vragen hebt over wat dit inhoudt! 

 Volgende AV (17 oktober 2020) wordt het DB opnieuw samengesteld.

Opvolging jeugdlokalen Kanegem

 Geen evolutie, Pascale geeft de volgende algemene vergadering meer uitleg.

Dag Van De Jeugdbeweging (DVDJB)

 23 oktober 2020

 Er wordt een alternatief voorzien dat momenteel ter goedkeuring voorligt.

Financiële stand van zaken

 Cfr. Andries: geen verandering.

Enquête uitleendienst

 Welke dingen van de uitleendienst zijn niet in orde, ontbreken of zouden een handleiding 
moeten bevatten. Laat het ons weten via de enquête! 

 Verstuurd via mail en te vinden op onze site.
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Erkenning- en subsidiedossier

 2018-2019

o Kan worden ingekeken in de jeugddienst in overleg met Steven.

o Deadline inzage: 1 oktober.

 2019-2020

o Deadline 1 oktober met mogelijk uitstel t.e.m. de volgende algemene vergadering 

(17 oktober 2020).

o Mail met het nieuwe formulier is al verstuurd

o Vragen bij Steven indien hulp nodig.

Doorgeven nieuwe hoofd- of bondsleiding

 Iedere vereniging moet zijn contactpersonen (hoofd- of bondsleiding) doorgeven naar in-
fo@jeugdraadtielt.be voor vlotte communicatie dit werkjaar.

Varia

 Voorontwerp voor de data van de volgende algemene vergaderingen wordt gemaild ter 
goedkeuring. Ze zullen allemaal doorgaan in de grote zaal van De Kommel. 

 Licht kapot in materiaalkot KSA Aarsele: wordt aan Steven gevraagd.

 100 dagen 2021 (voorlopig 29 januari): vraag van KSA Aarsele wat er wel zal mogen en 
wat niet én ook de vraag als de datum niet kan verlaat worden. Dit wordt op de volgende 
AV aan Pascale gevraagd.

 Extra sleutel voor KSA, Chiro en KT-NB om de groene poort aan de Kommel te kunnen 
openen en zo te allen tijde in Tuin de Brabandere te kunnen.
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