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Verslag jeugdraad 22 januari 2021
Aanwezig: Andries Verlinden, Aron (Chiro Tielt), Britt, Dejagere Michiel, Hélène Verhenne, Jeff
De Weerdt, Judith Desmet, Luca Lahousse (voorzitter), Margo Vandekerckhove, Milan Demarré,
Nel D'haenekint, Oscar, Pascale Baert (schepen van jeugd), Remi Steyaert, Sandrine Defour, Steven Debie (jeugddienst Tielt), Tille Persyn, Mathias Desmet (vanaf punt noodfonds), Kimberly
Vinckier (vanaf punt investeringen noodfonds)
We starten de algemene vergadering met leuk nieuws!
Een grote dankjewel vanuit het stadsbestuur en het bestuur van de jeugdraad voor het massale
gehoor aan de oproep om kerstkaartjes te sturen naar alle woonzorgcentra in Tielt.
Update: Jeff (Scouts Tielt): Bon zelf claimen bij Sociaal Huis voor bedanking van de kerstkaarten.
Verder willen we als bestuur van de jeugdraad ook graag het stadsbestuur opnieuw bedanken
voor de voorzieningen, zeker gezien de huidige omstandigheden, voor Blok @ Tielt. Zowel in de
stad als in de deelgemeenten. Steven vult meteen aan met het bericht tevreden te zijn dat dit
goed draait en dat de verantwoordelijken dit in goeie banen hebben geleid.

Stand van zaken jeugdactiviteiten
Voor het verslag: Overlegcomité was nog bezig tijdens de algemene vergadering.
Hoe ziet de planning er bij de verschillende jeugdbewegingen uit voor de komende weken?
Wordt er opnieuw opgestart? Wat met +12?
Margot Vdk (KSA Schuiferskapelle): wat afwachten op Overlegcomité. Activiteit van komende
zondag gaat door. We blijven organiseren als het mag. Enkel buiten.
Aron (Chiro Tielt): verwarring door gouverneur, wat afwachtend, maar normaal gezien activiteiten buiten.
Oscar (Scouts Tielt): activiteiten voor -12 jaar blijven doorgaan. Wel wat twijfel door gouverneur en Britse variant. Voorlopig gaat alles door voor - 12.
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Nele (Torenvalk): -12 jaar activiteiten voorlopig niet laten doorgaan. Was ook niets gepland met
oudere werking.
Britt (VOC Op Stap): slechts één activiteit per maand. Voorlopig afwachtend.
Hélène (KSA TIelt): 30 januari opstarten -12. Afwachten op beslissingen vnv.
Update: De KSA van Tielt stelt haar opstart uit. Er is een verstrenging beslist voor -12jaar: kleinere bubbels. Dit is moeilijk realiseerbaar. De KSA bekijkt dit verder in detail.
Sandrine (Chiro Kanegem): -12 activititen verder zetten zoals gepland.
Algemene conclusie: activiteiten blijven verder gaan. Indien er iets wijzigt, graag zeker ook communiceren / polsen in WhatsApp-groep. Zo kan er algemeen een beslissing genomen worden.
De jeugddienst vraagt om ook zeker altijd op de hoogte gebracht te worden van een wijziging.
Margot Vdk wordt toegevoegd aan de WhatsApp-groep.
Voor het verslag: de verschillende verenigingen gaven dit na de beslissing van het Overlegcomité mee in de WhatsApp-groep.

Inhaalmoment Dag van de Jeugdbeweging.
Tijdens de vorige algemene vergadering werd een Doodle opgemaakt. 16 en 30 april kwamen
daar als beste uit, de datum blijft echter volledig onder voorbehoud, fysiek is moeilijk vanwege
de huidige maatregelen. We proberen een alternatief verhaal te maken. Communicatie volgt
binnenkort.
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Verdeling noodfonds.
Vorige jeugdraad verhaal uit de doeken gedaan en er werd gevraagd om even na te denken binnen de vereniging.
De twee geldpotjes:
- 13 000 euro => rechtstreeks naar de verenigingen
- 100 000 euro => investering die niet voorzien was
De vragen:
- Hoe verdelen we de eerste rechtstreekse schijf? Kunnen we hiervoor naar de subsidiesleutel
of een andere met sociale correctie bv?
- Wat doen we met de schijf investering? Kiezen we voor een verhaal waarmee alle jeugd (en
niet enkel jeugdwerk) kunnen bereiken?
Margot Vdk (KSA Schuiferskapelle): besproken met de leidingploeg. Gewoon te delen door alle
verenigingen, niet subsidiesleutel. Zo heeft iedereen evenveel en kunnen de kleine, zoals wij,
dit meer gebruiken.
Britt (VOC Op Stap): besproken. Geen slecht idee om minder bekende jeugdbeweging in de kijker zetten => Jeugdatelejee. Specifieke doelgroep levert ons meer kosten op. Aanpassingen
voor kampplaatsen vragen extra aandacht. Subsidies benadelen ons eigenlijk tegenover de
grote.
Mathias (Kleine Torenvalk): sociale correctie op toepassen. Kwetsbare gezinnen verdienen extra
aandacht, lidgeld dat moeilijk betaald kan worden. Mooi signaal op die manier.
Michiel (KSA Tielt): met bondsleiding besproken, geen voorstander via subsidie. Schieten dan in
ons eigen been. We hebben reserve, maar hebben dit ook al moeten aanspreken. De grote zouden ook niet niets mogen krijgen. Eerlijke verdeling gelijk onder alle verenigingen. KSA wel zien
als één jeugdbeweging (nvdr: in subsidiesleutel opgesplitst).
Jeff (Scouts Tielt): niet echt besproken wegens geen tijd. Groepsleiding wel al besproken. Jeugdbewegingen die extra nodig hebben, zullen hier meer aan hebben. Wij hadden in voorjaar wel
nog financiële actie. Enveloppe met geld laten we aan ons passeren.
Sandrine (Chiro Kanegem): sociale correctie is ok. Wij hebben het niet zo hard nodig. We konden een corona-proof actie organiseren.
Aaron (Chiro Tielt): voorstel om te verdelen over de volledige groep, iedereen even grote koek.
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Luca (voorzitter): alle jeugdverenigingen stellen voor om niet via de subsidies te werken. Is er
een eerlijke verdeling of zorgen we voor extra punten voor sociale correctie? We bespreken dit
eens binnen het bestuur.
Pascale (schepen Jeugd): Eventueel scenario samen met jeugddienst uitwerken en voorleggen
en algemene vergadering. Wat is de sociale correctie?
Luca (voorzitter): We werken een drietal voorstellen uit en leggen dit opnieuw.
Michiel (KSA Tielt): Er zijn geen inkomsten geweest voor ons, dus we kunnen de enveloppe niet
zo maar aan ons laten passeren.
Luca (voorzitter): het andere deel voor de investeringen. Zijn er daar ideeën?
De meeste verenigingen hebben hier door de examens nog geen tijd voor gevonden.
Britt (VOC Op Stap): skatepark idee is wel tof, maar mss combineren met een belevingsbos bv.
Niet enkel voor onze leden, maar ook voor jonge gezinnen en scholen een meerwaarde. Zo kan
er meer jeugd aangesproken worden.
Pascale (schepen Jeugd): is het ok om voor een investering voor alle jeugd te gaan? Verder dan
de georganiseerde jeugd.
Velen knikken van ja.
Luca (voorzitter): skatepark is iets te gericht op één doelgroep. Misschien is een andere investering mogelijk die structureel en langere termijn zal werken?
Pascale (schepen Jeugd): fiets- en skatepark komt veel voor in de vragen die wij krijgen. De investering mag niet in het meerjarenplan zitten (stadsbos, ...). Skatepark werd bij de opmaak van
het meerjarenplan geschrapt vanwege prioriteit.
Steven (jeugddienst): het gaat niet over een kleine groep met de bemerking over het skatepark.
Aaron (Chiro Tielt): deelfietsen van de stad zelf?
Pascale (schepen Jeugd): staat gepland in het meerjarenplan. De investering moet daar los van
staan. Moet ook specifiek voor de jongeren zijn.
Luca (voorzitter): we koppelen even terug wat er in het meerjarenplan zit, zodat er geen herhalingen zijn in de ideeën.
Er wordt het idee voorgesteld om via een gedeeld document een lijst op te maken met de verschillende ideeën. Zo is er op voorhand al zicht op de voorstellen van elkaar en wat eventueel
niet kan vanwege meerjarenplan.
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Werken aan speelbos / Finse Piste
Momenteel zijn er werken (gepland) ter hoogte van speelbos Tielt. Onder andere Scouts Tielt
gebruikt dit als alternatieve locatie voor hun activiteiten. Jammer dat er vooraf geen communicatie geweest is.
Pascale (schepen Jeugd): zelf niet op de hoogte gebracht van de exacte timing. Goedkeuring
voor extern project was er al even. Er zijn jammer genoeg nog onzichtbare muren tussen de
stadsdiensten. Eerder in de Jeugdraad was er hier al eens melding over + de vraag omtrent de
bomen. Er is een taxatie gebeurd van de bomen. Alles wat geveld wordt, moet ter plaatse indien mogelijk vervangen worden en anders ergens op een andere locatie. Milieuraad gaf eerder
een positief advies op het project.
Steven (jeugddienst): Over de communicatie kan inderdaad iets gezegd worden. Jammer dat
het zo gelopen is. Rond BMX-parcours zullen de bomen wss niet kunnen hersteld worden, verbreding Poekebeek ook. Groendienst is hier gelukkig goed mee bezig. Compensatie zou richting
Deinze gebeuren op locatie waar vandaag kunstwerk staat. Natuurpunt Torenvalk volgt de compensatie zeker op.
Pascale (schepen Jeugd): Taxering kan wel transparant bezorgd worden aan de jeugdraad. We
zijn ook bezig met een groenfonds zodat gesloopte bomen altijd gecompenseerd moeten worden. Met het geld kan er verder kwalitatief groen voorzien worden.
Luca (voorzitter): Jeugdraad vindt het belangrijk dat groen niet ver van de oorspronkelijke
plaats wordt gecompenseerd. Wanneer zaken in het centrum zouden moeten verdwijnen zou
men dit gemakshalve in een randbos oplossen. Jonge kinderen mogen vandaag niet meer zo ver
van hun huis spelen.
Pascale (schepen Jeugd): aanvullend houden we hier rekening mee in het speelweefselplan dat
er in de dichte buurt van iedereen iets voorhanden is.
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Opvolging lokalen
Algemeen bericht: indien problemen dit zeker melden aan de Dienst Jeugd.
Jeff (Scouts Tielt): de sloten van de Watewy.
Steven (jeugddienst): elektronisch slot geïnstalleerd, maar nog niet in werking door internetproblemen. Wordt binnenkort in orde gebracht. Lokalen zijn nu ook wel niet te openen, als je
passeert in de Kommel kan je met die code wel de deuren openen op Watewy.
Sandrine: Wifi in Kanegem.
Pascale (schepen Jeugd): grote mysterie is ontdekt. De Dienst IT dacht dat dit al in orde was,
nog niet uitgevoerd door Interne Werken. Dit wordt in orde gebracht.

Varia
Margo Vdk (KSA Schuiferskapelle): onze excuses vanwege de misverstanden omtrent studeren
in de KSA-lokalen. Kan dit voor een volgende keer?
Steven (jeugddienst): Nu was het niet echt aan de orde (aantal 2). In zomer is dat iets anders.
Nu is er ook nog een registratie en verantwoordelijke nodig. Gebouw stoken voor twee personen met slechte isolatie: niet veel zin.
Steven (jeugddienst): wijzigingen voor fiscale attesten met terugwerkende krachten. Eerst komende weken worden deze door Dienst Jeugd doorgestuurd. (zie aparte mail)
Steven (jeugddienst): nieuw motainbikeparcours op de Poelberg. Technisch voor de echte liefhebbers, maar ook voor kinderen en daar zou ook een uitbreiding voor kinderen komen.
Pascale (schepen Jeugd): succes aan onze blokkers!
Steven (jeugddienst): bedankt voor de goeie samenwerking aan de blokkers. Dit loopt vlot en
autonoom.
Pascale (schepen Jeugd): morgenavond is er een quiz met de hele stad. Inschrijven kan nog. Alle
info op de Facebookpagina Gezond Tielt.
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