Het dagelijks bestuur van de stedelijke jeugdraad Tielt nodigt jou uit.
Heb je zelf iets dat je wil bespreken? Geef het door via info@jeugdraadtielt.be.

Verslag algemene vergadering 18 december 2020
ONLINE vergadering wegens corona
Voorzitter ad-interim
● Cato kan wegens professionele redenen vanaf januari de functie van voorzitter niet meer
uitoefenen. Het bestuur schuift Luca naar voor als voorzitter ad-interim voor de rest van het
werkjaar. De functie van secretaris verschuift daardoor van Luca naar Andries. Cato blijft zeker
aanspreekbaar!
Covid-19
● Er heersen wat frustraties rond de communicatie tussen de stad en de jeugdverenigingen. Jeff
uit deze frustraties naar Pascale toe. De voornaamste misnoegdheden gaan over de
onduidelijkheid van de regels, de late communicatie, de onduidelijkheid over wie de
contactpersoon voor communicatie is. Het algemene gevoel: het is jammer dat er weinig naar
de verenigingen geluisterd wordt en dat zij zich constant moeten aanpassen, terwijl ze al enorm
hun best doen. Jammer dat coronaproof initiatieven van de verenigingen snel ook afgelast
worden (zie Scouts, KSA Tielt).
● Pascale schept duidelijkheid:
o Contactpersoon is An-Sophie (preventie-adviseur).
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o Ze heeft veel werk en vindt ‘better safe than sorry’. Als er een vraag of probleem is,
beter rechtstreeks naar haar bellen of mailen.
o Als je iets gevraagd hebt en antwoord hebt van haar, deel deze info met de rest van de
verenigingen in de whatsapp groep, zo is het vaak makkelijker en duidelijker voor
iedereen.
o Op de vraag als communicatie vroeger kan (woensdag ipv vrijdag): doen hun best om
daarvoor te zorgen.
● Financiële acties: rondbrengen van pakketten enzo mag weer. Zie de regels en veranderingen
die via mail gecommuniceerd werden.
Blok@Tielt
● Er kan gestudeerd worden tijdens de blok op 3 locaties: in Tielt, Kanegem en Aarsele. De
plaatsen zijn er voor wie thuis geen goeie studeerplek heeft. Je kan niet zomaar gaan, je moet
inschrijven via Steven. Alle info: facebookpagina van Blok@Tielt.
● Er kwam een vraag of het mogelijk is om tot later dan 22u te studeren. De vraag wordt aan
Steven doorgegeven.
Verkoop Watewy
● Tielt zou de Watewy kopen maar er is nu geen geld voor gerekend in het meerjarenplan. Er is
een overeenkomst: Het ligt notarieel vast dat Tielt het koopt binnen nu en 10 jaar. Per jaar dat
ze niet kopen komt er 1100 euro bij. Hopen dat er ergens overschotten zijn zodat er geld voor
vrij komt.
Opvolging jeugdlokalen
● Stand van zaken jeugdlokalen en parochiezaal Kanegem
o Polyvalente zaal als enige twistpunt, moest groter. Laatste veranderingen aan het plan,
dan verder. Inkijken plannen wordt mogelijk, meer info daarover volgt. KAJ blijkt niet
zo’n aanwezige partner.
● KSA Schuiferskapelle
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o Verschillende problemen: nieuwe ramen, stelling voor de chauffage wordt veranderd,
Wifi, keuken, school. Op 8 januari is er een samenkomst gepland tussen de stad, school
en KSA i.v.m. veiligheid.
● Keuken De Kommel
o Al bedrijf aangesteld, moet enkel uitgevoerd worden nu.
● Chiro Kanegem
o Vragen ook naar Wifi in hun jeugdlokalen.
Dag van de jeugdbeweging 2020: uitgestelde avondfeest
● Vul allemaal de doodle om een datum te vinden voor het (uitgestelde) avondfeest. Deadline
voor het invullen van de doodle is 31 december. Dit is de link:
https://doodle.com/poll/5ntqqc6p9rwiaep4?utm_source=poll&utm_medium=link
Verdeling coronafonds
● De Vlaamse overheid heeft geld vrijgemaakt: coronafonds. Stad Tielt krijgt 380 000 euro, te
verdelen onder sport, cultuur en jeugd.
● 20% van dit bedrag wordt gebruikt voor het versterken van de verenigingen. Bij jeugd wordt dat
18 000. Van dit bedrag is al een deel gebruikt (compensatie zomerkampen, ca. 3000 euro). Er
blijft dus 15 000 euro over. Hoe verdelen we dit onder de Tieltse jeugdverenigingen? Verdelen
we a.d.h.v. de subsidieregeling? Of kijken we naar de sociale waarde van de verenigingen? Of
kijken we welke verenigingen een financieel duwtje in de rug kunnen gebruiken?
o Elise van Jeugdatelier vermeld dat bij haar jeugdvereniging er veel mensen zijn met een
beperking. Ze hoopt dat de andere verenigingen rekening houden daarmee bij de
verdeling (sociale correctie).
o Jeff denkt dat het beter is het geld niet volgens de vaste sleutel te verdelen. Misschien is
het beter om meer geld te geven aan verenigingen die het geld (meer) kunnen
gebruiken. Zo kunnen zij meer materiaal aankopen bijvoorbeeld.
● 80% van dit bedrag wordt gebruikt voor een structurele investering voor de jeugd = ca. 101 000
euro. Verplicht: mag enkel gebruikt worden voor iets wat nog niet in het MJP staat. Wij willen
graag investeren in iets wat voor de niet georganiseerde jeugd is (zie: kinderen en jongeren die
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niet bij een vereniging aangesloten zijn). Voorstel: een nieuw skatepark! Dit bedrag leent zich
zeker naar het aanleggen van een modern betonnen skatepark, dit is ideaal voor jongeren van
alle leeftijden en is weer helemaal hip.
● Belangrijk: alle jeugdverenigingen moeten hierover nagedacht hebben en met een voorstel
komen op de volgende AV (22 januari). De vragen zijn:
o Hoe verdelen we het geld onder de jeugdverenigingen?
o Waarvoor gebruiken we het geld dat bedoeld is voor investeringen?
Varia en rondvraag
● Oproep kaartjes en brieven voor WZC. Met zoveel mogelijk jeugdverenigingen proberen we
voor alle bewoners van de WZC en dergelijke een brief of kaartje te schrijven, tekenen,
knutselen. De actie verloopt via het sociaal huis, Jeff coördineert. Organisatie ervan gaat via de
whatsappgroep. Deadline: 21/12
● KSA Schuiferskapelle heeft bier gebrouwen: massaal bestellen dus!
● Stad Tielt heeft een facebookgroep: In een wip door de donkere dip. Ga in de groep en breng
sfeer en ideeën!
● 23 april wordt -onder voorbehoud- de datum voor de 100dagen 2021!
● KSA Tielt deelt overige ZwartePietepakken uit. Ze worden in pakketjes gestopt om zo uit te
delen. Geïnteresseerd? Mail naar bondsleiding@ksatielt.be .
●
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