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Verslag algemene vergadering  
Aanwezig: Sandrine Defour en Margot De Zutter (Chiro Kanegem), Luca Lahousse en Simon 
De Smet (KT-NB), Britt Verstraete (Jeugdateljee), Jannes Dangreau en Jeff De Weerdt 
(Scouts Tielt), Louis Maes (KSA Aarsele), Jacobien Deprez en Justien Ally (KSA 
Schuiferskapelle), Isenbrand Van Biervliet, Steven Debie en Saïdia Staes (Jeugddienst), 
Pascale Baert (Schepen Jeugd), Andries Verlinden (Voorzitter) 
 
Verontschuldigd: Kimberly Vinckier, Freya Coppens, Emiel Boedt  
 
 

  

 
Corona  

- Best kijken op website van De Ambrassade voor regels, maar op dit moment zijn de 
maatregelen heel ingewikkeld.  

- Bij dringende vragen best bellen naar de corona-infolijn.  
- Jeugdwerk mag enkel buitenactiviteiten geven. Sport mag wel nog binnen… Hopelijk 

komt er meer duidelijkheid de komende weken.  
 
Advies uitleendienst  

- Staat op onze website: https://jeugdraadtielt.be/ 
- Online reservatie dienst 

o Moet er een termijn zijn met een max periode waarvoor je kan reserveren?  
(vb max 1 jaar op voorhand) 

o Opm: er zou voldoende materiaal moeten zijn die een termijn overbodig 
maakt. 

- Pascale en Steven zullen eens kijken voor een online systeem  
o Provinciale niveau werkt al met een online systeem 
o Op dit moment moeten we mailen en wachten op antwoord, zou handiger zijn 

moest er al direct duidelijkheid zijn of iets aanwezig is.  
Blok @Tielt  

- Jeff Deweerdt en Luca Lahousse zijn verantwoordelijk  
- Niet op 1 januari (omdat er niemand beschikbaar is) 
- Er zullen ook een paar dagen zijn dat het verplaatst naar het Gildhof.  
- Meer info op de Facebookgroep Blok@Tielt  
- Opm: Is er mogelijkheid dat je alle dagen tegelijk kan reserveren?  

o Zou moeten gevraagd worden aan ICT’ers.  
o Tips voor een ander systeem zijn welkom. 

Stedelijke Jeugdraad 
Generaal Maczekplein  2 

8700 Tielt 
☎051/428 243 

info@jeugdraadtielt.be 
www.jeugdraadtielt.be   
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o Dit is het beste dat op dit moment kan voorzien worden.  
- Kanegem:  

o Margot De Zutter is verantwoordelijke  
o Blok in het Oud Gemeentehuis  
o Voor meer info: Facebookgroep Blok@Kanegem  

- Aarsele/Schuiferskapelle 
o Geen beschikbare ruimtes 
o Deze jeugd kan wel komen naar De Kommel. (waar er zeker nog plaats is)  
o Opm: mag de jeugd van Aarsele zelf iets voorzien?  

§ Oud gemeentehuis is niet vrij, omdat de zaal niet voor 2 maand 
geblokkeerd kan worden…  

§ Is het een optie om in de jeugdlokalen van de KSA te studeren? Zorg 
dat jullie in orde blijven met de coronamaatregelen 

§ Je kan zeker ook eens aankloppen bij parochiezaal of kerken?  
 
Algemene vergadering  

- Datums voor 2de semester: 18 februari, 25 maart, 29 april, 20 mei, 24 juni 
 
Varia  

- Aanstekers.org  
o Via deze website kan je leuke ideeën voor Stad Tielt toevoegen.  
o Zeker de moeite om eens te bekijken 

- Campagne Bijzonder Zonder 
o Rond te tafel met scholen, sport- en jeugdverenigingen 
o Tegengaan van cannabisgebruik 

§ Drugs wordt veel meer in labo’s ontwikkeld wat zorgt voor veel meer 
psychoses  

o Campagne komt met licht verteerbare methodieken (spelletjes etc)  
o Doel: jongeren horen op meerdere manieren dat cannabisgebruik geen goed 

idee is. 80% jongeren gebruiken niet, dus druk wordt gerelativeerd.  
o Nele komt methodieken voorstellen in februari  
o Daarna ook andere campagnes: alcohol (rijden en drinken, wanneer 

problematisch?)  
§ Kan stad helpen bij het promoten van niet-alcoholische dranken? Stad 

kan misschien water aankopen en jeugdvereniging kan water voor 
bijvoorbeeld €1 verkopen.  

o Gezondheid blijft bevoegdheid van Pascale  
- Aanpassing van openingsuren van de jeugddienst  

o Ma/di: op afspraak 
o Woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag blijven ze open.  
o Jeugddienst blijft wel flexibel  
o Opm: Telefoonnummer die ook buiten de openingsuren bereikbaar is?  

§ Dienst infrastructuur zou wel altijd bereikbaar moeten zijn. Als er iets 
anders zou zijn, zullen zij de jeugddienst bereiken.  

o Opm: Zeker zaterdagvoormiddag openblijven  
o De Jeugdraad zal er nog eens een advies over schrijven 

- Er is een lek in het dak van het bijgebouw (pinkellokaal) in het lokaal van Chiro 
Kanegem. Zou best eens bekeken worden.  

o Best nog eens een mailtje met een foto of filmpje sturen  
- Lokaal Scouts: sommige kunnen via de app binnen, sommige niet?  

o Zou het een technisch probleem kunnen zijn?  
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- Pascale gaat toch nog een jaar langer de bevoeghdeid jeugd behouden todat Klaas 
ingewerkt is. Digitale problemen kunnen wel al doorverwezen worden naar Klaas.  

 
 

  

 
 
 


