
 
Voorzitter: Luca Lahousse 
Secretaris / penningmeester: Andries Verlinden 
Bestuursleden: Margot De Zutter, Kimberly Vinckier, Emiel Boedt en Jef De Weerdt 
Schepen van Jeugd: Pascale Baert 
Dienst Jeugd: Steven Debie 

 
 
 

Verslag algemene vergadering – mei 2021 
Aanwezig: Michiel Dejagere (KSA Tielt Jongens), Britt Verstraete (Jeugdateljee Tielt), 
Laurens Van Hoey (), Jeff De Weerdt (Scouts Tielt, bestuurslid), Martin Desmet (Kleine 
Torenvalk – Natuurbelevers), Elise Lagaeysse (Jeugdateljee Tielt), Luca Lahousse 
(voorzitter), Sandrine Defour (Chiro Kanegem, bestuurslid), Femke De Brouwer (Chiro Tielt), 
Freya Coppens (Kleine Torenvalk – Natuurbelevers), Margot De Zutter (Chiro Kanegem, 
bestuurslid), Steven Debie (Dienst Jeugd Tielt), Demi De Jonge (spreker), Kimberly Vinckier 
(Chiro Kanegem, bestuurslid) en Andries Verlinden (bestuurslid).  
 

V R I J P L A A T S E N  

Demi Dejonge (student Vives Kortrijk) aan het woord rond haar bachelorproef rond 
vrijplaatsen. 
Wat zijn vrijplaatsen? Jongeren kunnen er hun vrije mening kwijt, vrijheid van zelfontplooing 
… Inspraak van jongeren is belangrijk.  
Waar draait het onderzoek rond? Wat is een vrijplaats? Wat zijn de noden? Welke drempels 
ervaren ze? Waar bestaat dit al?  
Link naar het onderzoek (12-18 jaar): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsuNmQSfJ3VC3E32Tv-
hieujmQUIL1keEJjrVOYFbF1YCqdQ/viewform?fbclid=IwAR37hTnSWAPCoz1gv_vVwG8s_v
kywMm5moBlmPT97QTTAxJbrs2WYpW-0Go 
 

C O R O N A  

Luca: laatste av voor de examens. Het woord aan Steven omtrent de laaste update van de 
coronaregels.  
Steven: Heel wat veranderingen de komende weken. Alle details op De Ambrassade. 
(schema Steven) 
 
Korte samenvatting: 
Eerste verandering is er op 9 juni, dan 25 juni en dan vanaf augustus.  
In het zomerplan spreken we opnieuw van bubbels waarin de afstandsregels en 
mondmaskers niet meer nodig zijn. Deze zijn groter geworden in vergelijking met vorig jaar.  
Regels tellen wel bij contact tussen de bubbels. 
Tip: probeer toch met bubbels te werken, ook al kan iedereen in één groep. Bij besmetting is 
iedereen namelijk een hoog-risco contact.  
Er is nog veel onduidelijkheid over kampen in het buitenland. Informeer zeker verder.  
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Evenementen:  
Voor binnen max 50 zitten, via professionele krachten. Zeker een aanvraag doen.  
200 binnen vanaf 9 juni.  
 
Occasionele verkopen:  
Via noodplanning@tielt.be aanvragen.  
Vanaf juni zou huis-huis-verkoop opnieuw mogelijk zijn, maar niet duidelijk of dit ook voor 
verenigingen zal zijn.  
 
Michiel (KSA Tielt): kleine vraag. Het opruimen van de lokalen / schuur: is dat al mogelijk? 
Valt dat onder een activiteit van het jeugdwerk?  
Steven: dat zal ik moeten navragen. Ik denk dat het niet kan omdat de leiding in buitenlucht 
zou moeten blijven.  
Michiel: we willen er graag toch wat orde in krijgen.  
Steven: ik ben nu niet zo streng over de orde in de lokalen, maar vanaf 9 juni zie ik 
mogelijkheden.  
 
Michiel (KSA Tielt): omtrent het verzamelen van valiezen op voorhand voor vertrek op kamp. 
Normaal is dat in de Europhal, maar die is nu niet beschikbaar. Veel lokalen van de Kommel 
zijn dan ook bezet vanwege zomerkampen. Kunnen er twee lokalen voorbehouden worden 
in de planning?  
Steven: Klopt. De Kleine Torenvalk heeft dit ook al gevraagd. We zullen kijken om iets vrij te 
maken. Geef vooraf nog eens door zodat we dit zeker tijdig kunnen inplannen.  
 

B L O K @  

Luca: ondertussen opgestart op alle locaties. 
Contactgevens bezorgen:  
Communicatie via de facebookgroep.  
 
Jeff (Scouts): er is daarnet iets gebeurd. Er zat drie man vast in het lokaal (Kommel). Enkel 
Luca en ik kunnen binnen met onze sleutels. Die zijn echter voor privégebruik, deze kunnen 
dus niet gedeeld worden. De sleutel voor de studenten zal dus ergens duidelijk moeten zijn.  
Steven: Ik ben nu in de Kommel en we zullen dit sebiet bekijken.  
 
Femke: Kan er opnieuw in de Chirolokalen gestudeerd worden?  
Steven: nu is er nog plaats in de Kommel, dus kom zeker maar naar hier af.  
 
Jeff: waarom is er een verschil in de reservaties voor de bloklocaties? Wanneer is juni 
beschikbaar?  
Steven: Verschil zit in de werking. Deelgemeenten is met verantwoordelijken en daar is nog 
geen overvraag geweest. In Tielt echter wel, vandaar de keuze voor een reservatiesysteem. 
Er wordt ook voorrang gegeven aan Tieltse studenten vanwege die reden.  
Juni beschikbaar eind mei.  
 

D A G  V A N  D E  J E U G D B E W E G I N G  –  A L T E R N A T I E F  

Luca: met het dagelijks bestuur hebben we gekeken voor een alternatief om jullie toch te 
bedanken voor de bereidwilligheid de afgelopen maanden. Er is een quiz voor op kamp en 
daar hoort ook een natje bij. We willen via enkele vragen wat informatie verzamelen om zo 
de quiz te kunnen opmaken.  
Link naar de vragen:  
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L O K A L E N  

Jeff (Scouts Tielt): de badges zijn nog altijd niet in orde in Watewy. Kan dit heel snel opgelost 
worden? Zeker eind juni brengt dit de opstart van het kamp in de problemen. Er is ook nog 
een lokaal waar het helemaal niet werkt.  
Steven: ik kijk naar dat specifieke lokaal. Blijven zagen, gaat hier de oplossing zijn. Stuur 
zeker nog een mailtje. 
 
Sandrine (Chiro Kanegem): we hebben boven op het eerste verdiep (Keti) een ruit die altijd 
open waait. Er zijn al klachten van de buren, dit maakt veel lawaai. Kan dit hersteld worden?  
Steven: ik geef dit door om te bekijken.  
 
Michiel (KSA Tielt): de keuken in de Kommel. Hoe is het daar mee?  
Steven: alles staat er ondertussen en is aangesloten. Hij zou dus binnenkort helemaal af 
moeten zijn.  
 
Steven: ivm lokalen algemeen. Er is wekelijks een toezichter die passeert in de lokalen en ik 
krijg daar een verslag van. Vaak kleine puntjes en wanneer grote punten neem ik dit op met 
de vereniging. De bedoeling is om de verslagen door te geven naar jullie toe zodat we 
transparant kunnen te werk gaan en dat iedereen een overzicht heeft van openstaande 
zaken. Dit wordt naar het algemeen adres van de vereniging gestuurd om zo kort op de bal 
te kunnen spelen.  
 

V A R I A  

Jeff (Scouts Tielt): de voorlaatste activiteiten kregen wij een mail van een jongerenbeweging 
met het bericht dat wij niet meer welkom zijn op Watewy. Dit voor een sportnamiddag. Wij 
zouden volgens hen ook niet op zaterdag daar activiteit hebben, wat echter wel zo is. Ook in 
de regels van corona hebben wij net groepen weggehaald van Watewy en dan is het vreemd 
dat dit er bij kwam.  
Steven: we weten wie dit was, maar de mededeling dat jullie weg zouden moeten is nieuw 
voor mij. Wacht hier zeker niet mee tot op een vergadering! Je mag me hier meteen van op 
de hoogte brengen. Ik zag in de sportnamiddag niet meteen een probleem, zeker omdat 
Watewy voldoende groot is.  
Jeff: het is onderling opgelost toen. 
Michiel: Eerder ook met KSA op Hulstplein. Ze wilden het plein voor zich alleen, maar dat is 
moeilijk.  
Jeff: bij ons ook. 
Steven: daar zal inderdaad het probleem gezeten hebben.  
 
Jeff (Scouts Tielt) willen we een gezamelijke agenda maken voor alle evenementen zodat er 
geen dubbele boekingen meer zijn in de toekomst?  
Steven: misschien ook op de av’s herhalen.  
Michiel (KSA Tielt): misschien via Google Agenda? Kan dan gemakkelijker toegevoegd 
worden door iedereen.  
Het bestuur bekijk dit verder. 


