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Verslag algemene vergadering – april 2021 
Aanwezig: Michiel Dejagere (KSA Tielt Jongens), Kimberly Vinckier (Chiro Kanegem), Lotte 
Mortier (KSA Tielt Meisjes), Hélène Verhenne (KSA Tielt Meisjes), Freya Coppens (Kleine 
Torenvalk), Jacobien Deprez (KSA Schuiferskapelle), Aaron (Chiro Tielt), Britt (Jeugdateljee 
Tielt), Quincy Hoornaert (Chiro Tielt), Elise Lagaeysse (Jeugdateljee Tielt), Emiel Boedt 
(KSA Tielt Jongens), Martin Desmet (Kleine Torenvalk), Jeff De Weerdt (Scouts Tielt), Luca 
Lahousse (voorzitter), Andries Verlinden (secretaris), Pascale Baert (schepen Jeugd) 
 

O P V O L G E N  C O R O N A ( M A A T R E G E L E N )  

Luca: een gewoonte ondertussen. Een vraag naar Pascale toe: duidelijkheid nodig omtrent 
financiële acties die de verenigingen mogen doen en wat niet?  
Pascale: Steven kent de draaiboeken beter, maar kon hier vandaag niet zijn. Ik stel voor dat 
hij dit maandag nog eens bezorgd. Op dit moment zal het echter niet veel zijn. De cijfers in 
Tielt zijn niet optimaal, niet enkel bij de jongeren maar ook bij de generatie van de ouders. 
Het verblijf op IC blijft ook langer blijkbaar. De afdeling kreunt duidelijk. Ook de verschillende 
varianten zijn aanwezig in Tielt. Steven bezorgt dit jullie volgende week.  
 
Luca: zijn er verenigingen die nog iets willen toevoegen? 
Michiel (KSA Tielt): voorval dat ik wil bespreken met de jeugdraad. Enkele weken terug 
hebben we met de oudere groep een avondactiviteit georganiseerd. Alle regels werden 
netjes gevolgd. Er is echter door een buurtbewoner de politie gebeld, vanwege een 
zogenaamd lockdownfeest bij ons. Politie reageert daar daar met 14 mannen te arriveren en 
de Kommel was omsingeld. Dat is hun fout natuurlijk ook niet. Politie was op het eerste 
moment bij aankomst cru, ze konden echter snel zien dat alles ok was en volgens de regels. 
Op het einde mochten we toch nog alles afsluiten. Wat was de reden? De perceptie van de 
mensen, was het antwoord. Dit begrijpen wij echt niet! Controle, ook ter plaatse, moet 
kunnen, maar zonder een geldige reden zoiets opdoeken kan niet.  
Pascale: zelf heb ik dit pas een week later gehoord. Discolichten en dergelijke maakten deel 
uit van het verhaal. Navraag gedaan bij burgemeester en politie, ook Steven gevraagd naar 
een duidelijke situering. Zeer jammer dat de politie hier zo gereageerd heeft.  
Michiel: jammer dat er geen duidelijke en terechte reden was vanwege de stopzetting. Dat 
krijgen we niet van de politie.  
Pascale: Achteraf is het natuurlijk moeilijk om de uitleg te geven. Het zijn vijgen na Pasen 
geworden ondertussen.  
Michiel: Dat begrijpen we. We willen echter het verhaal verspreiden naar de andere 
jeugdbewegingen.  
Pascale: Deze week was ik waarnemend burgemeester. Tieltse school die vraag had van 
50-dagen. Heb dit pro-actief laten weten aan de politiechef. Mensen willen uiteraard klikken 
als de regels niet gevolgd worden. Er zijn ook verschillende draaiboeken op verschillende 
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momenten. De politie is best op voorhand op de hoogte van iets, zodat de ijverige agenten 
misschien voorbereid kunnen zijn. Iets dat dus niet in de “gewone uren” van de 
jeugbeweging zit, wordt best zo gemeld. Jullie zijn uiteraard nu niet in de fout geweest door 
geen pro-actieve melding te doen. Proces-verbalen maken in onze stad valt gelukkig goed 
mee.  
Brent: burgemeester liet weten in een reactie dat hij achter de politie staat. De korpchef zou 
ook aanwezig geweest zijn (= correctie, was niet zo, blijkbaar wel dezelfde commissaris bij 
harde acties). Misschien is hier toch een betere reactie vanuit het stadsbestuur nodig?  
Pascale: er zijn heel veel draaiboeken waardoor het moeilijk is om de bomen door het bos 
nog te zien. Fouten kunnen dus wel gemaakt worden. Het is wel geen excuus natuurlijk. Het 
is zeer ingewikkeld geworden. Er zijn inderdaad een paar incidenten geweest waar we wat 
respectvoller met elkaar mogen omgaan. 
Luca: Jammerlijk voorval. Indien dit blijft aanslepen, kunnen we hier op reageren.  
Jeff: bellen naar de burgemeester? Heeft de KSA hem kunnen bereiken?  
Michiel: eerst gemaild, hij heeft teruggebeld. Heb dan geprobeerd te bellen, maar lukte niet 
maar hij reageerde wel terug.  
Jeff: de scouts lukt dat niet. Wij worden ook niet teruggebeld. Zeer jammer. We zijn bezig als 
volwassenen, wat we ook al bewezen hebben. Hendrik Vanbruwaene (algemeen directeur 
Stad Tielt) heeft gezegd dat hij ons nog niet als volwassenen ziet. We blijven op die manier 
tegen een muur lopen. We doen ons best, volgen de regels, maar als er iets mis gaat, die 
toch niet onze fout is, worden we in de discussie niet ervaren als een volwassene. Zelf ben ik 
21 jaar en groepsleiding en toch blijven we als kinderen behandeld worden.  
Pascale: ik begrijp de frustratie. De jeugd wordt idd verkeerd bekeken. Hopelijk blijft de jeugd 
wel aan de juiste kant staan en verlagen ze zich niet tot dat niveau. Heel wat jongeren 
hebben een veel volwassenere houding dan sommige volwassenen. Maak niet diezelfde 
fout. Gelukkig zijn er ook nog volwassene volwassenen. Bied kansen aan elkaar, laat ze 
bewijzen. Het niet terugbellen van de burgemeester zal zeker niet kwaad bedoeld zijn. We 
krijgen een verbitterende verklikmaatschappij. Elke dag zijn er berichten dat er problemen 
zijn met de jeugd en jullie als “idioten” willen daar iets aan doen J en dat volgens de regels. 
Vraag het aan God en niet aan één van zijn heiligen. De korpschef wordt hier dus best pro-
actief over ingelicht. 
Luca: het pro-actieve kan toch niet elke keer verwacht worden van de jeugdvereniging?  
Pascale: het lijkt me toch de beste manier. Ik ken ook jullie agenda niet.  
Luca: OK. Uitzonderlijke activiteiten zullen we pro-actief melden aan de korpschef van de 
politie. 
 

A D V I E S  N I E U W E  J E U G D L O K A L E N  K A N E G E M  

Luca: Steven heeft dit ontvangen, werd nog niet doorgegeven aan Pascale.  
De verenigingen willen daar nog niet meteen iets over kwijt.  
Volgende jeugdraad.  
 

B L O K @ T I E L T  

Luca: opvolging van een eerder advies. De week voor de paasvakantie geïnformeerd bij 
Steven, echter het bericht dat er nog niet voor gekeken werd. Er werd een alternatief op het 
laatste moment uitgewerkt: oude sporthal Tielt, Kanegem niet geregeld blijkbaar bij start. In 
de sporthal niet veel plaats en het is een koude locatie. 
Pascale: De redenen zijn gemakkelijk te achterhalen. De week dat we de noodoplossing 
probeerden te doen, was het JOC volledig bezet door het vaccinatiecentrum. De 
standaardbezetters van de ruimtes hebben de Kommel bezet tot nu toe. We hebben hen 
vriendelijk gevraagd om de Kommel terug vrij te geven voor de speelpleinwerking. Dat 
draaide zelf ook in een soep door de aanpassingen in de bubbels. Na de vakantie zitten de 
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academies opnieuw in de Kommel. De gastvrijheid van de jeugd heeft echter zijn limieten 
bereikt. Nog geen passend antwoord ontvangen van de academies. Mogelijks kleine ruimte 
in het CCG voor hen. 
Luca: ik begrijp persoonlijk niet waarom dit op voorhand niet kon opgelost zijn. De 
blokperiodes liggen elk jaar vast. Er komt geen permantente oplossing voor deze 
problematiek.  
Pascale: alle locaties zijn uit nood in gebruik moeten genomen worden. Kinderopvang is ook 
jeugd.  
Margot: over Kanegem was er een ander probleem. Dit was na het paasweekend nog niet 
vastgelegd in de reservatie.  
Pascale: voor de paasvakantie goedgekeurd in het cbs met dagverantwoordelijke. 
Margot: niemand was op de hoogte. Er ging communicatie via Glenn lopen, maar hij is geen 
student meer en is ook niet gebeurd.  
Pascale: communicatieplan maakte deel uit van de beslissing.  
Margot: Jammer dat Steven hier nu niet is omdat uit te klaren.  
Sandrine: aanvullend lijkt het mij handig is dat de deelgemeenten meeopgenomen worden in 
de communicatie. Dit is volgens mij niet voldoende bekend. Zij die het meest nodig hebben, 
moeten de kans bieden. 
Andries: twee werkpuntjes die naar voor komen zonder te wijzen met vinger: er moet tijdig 
gestart worden met de voorbereidigen en indien noodsituatie moet er ook gemakkelijk 
geschakeld én gecommuniceerd worden. Om de blokperiode in juni nu goed op te vangen, 
zou ik voorstellen dat we dit onderbrengen in een werkgroep met zowel Steven en als enkele 
bereidwilligen onder het bestuur en studenten. 
 
Beslissing: het dagelijks bestuur stelt zich constructief op om dit te realiseren voor juni via 
een werkgroep. 
 
 

L O K A L E N  

Jeff (Scouts Tielt): hebben deze namiddag gebeld al met Pascale over de situatie. Er komen 
jongeren naar onze lokalen (Watewy) en amuseren zich daar duidelijk. Dat is een probleem 
dat we gaan bekijken en oplossen. Er is een jaar geleden waterschade vastgesteld in onze 
lokalen (zie eerdere meldingen). Daar hebben ze lang gewerkt en zijn daar niet binnen 
geweest. Zijn daar recent gaan opkuizen, alles was overhoop gesmeten. Veel isolatie rond in 
de lokalen en een kast is gebroken en ingestampt. Er stond ook een ladder voor en deze is 
kapot. Wat is hier gebeurd? Moeten de stadsdiensten nog passeren of is alles klaar? Is de 
kast gebruikt als ladder? 
Pascale: We gaan dit moeten navragen bij de technische dienst. Is er schade gemaakt door 
de stadsdiensten dan zullen we dit herstellen. De sloten zijn nog niet in orde, maar dit zou 
echt asap in orde moeten zijn.  
Jeff: ik bezorg nog foto’s van de schade.  
 

V A R I A  

Freya (Kleine Torenvalk): klein vraagje: er wordt intern bij ons gesproken over de prijs van de 
zomerkampen. Mag ik even bij de andere verenigingen informeren naar de prijzen? 
Michiel: KSA Tielt twee soorten kampen tenten 10dagne 120 euro, heemkamp 7 dagen 120 
euro 
Chiro Tielt: 100 euro 10 dagen oudste, 100 euro 7 dagen jongste 
Pascale: Het is misschien ook interessant om even te kijken naar het sociaal-cultureel-
participatiefonds. Dat kan tussen komen in de prijs voor kwetsbare gezinnen. Misschien voor 
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sommige gezinnen een financiele drempel om deel te nemen aan een jeugdbeweging. Meer 
informatie via het Sociaal Huis. 
 
Jeff (Souts Tielt): foto’s die doorgestuurd worden en in grotere groepen. Het is prikkelbaar de 
dag van vandaag met de wisselende coronamaatregelen. Wanneer is de foto exact 
genomen? Voor een buitenstaander kan het nalezen van de regels zo verkeerd overkomen. 
Er zou een foto genomen zijn van ons met het bericht “dit kan niet”. Let hier dus op als je dit 
zelf tegenkomt. Laat je niet doen! We doen samen ons best. Velen willen ons graag zien 
vallen of fouten maken. Wees verstandig.  
Michiel: Het klopt. Is echter enkel mogelijk bij de originele foto, wanneer het rond gaat op 
sociale media en dergelijke kan die bewuste datum verdwijnen.  
 
Pascale: AGB: bestek skatepark is goedgekeurd en binnenkort proberen we de skaters 
samen te roepen.  
In blijde verwachtigen voor de offertes voor de nieuwe ramen van Schuiferskapelle, er is ook 
een subsidiedossier ingediend. Kan wat remmen worden dan als de gunning pas daarna 
mag gebeuren (= regels voor de subsidie). 
 
 


