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Verslag algemene vergadering 25/03/2022 

Aanwezig:  

  

 
Mondiale raad 

• Zero Waste week: eerste week van mei: volledige week rond weinig afval, wegwerp, 

verspilling tegengaan…  

o Brainstormmomenten ’s avonds -> programma  

o Wat? Filmvoorstelling in Gildhof, lezingen rond verborgen impact, repair café, 

vrijdag lezing Vanessa Debruyne initiatiefnemer Billiecup, zwervuilacties op 

zaterdag 

o Poll invullen -> laatste mail Jeugdraad  

o Als je wil aansluiten aan de zwerfvuilactie met je vereniging mag dat.  

o Programma komt online en je kan je ook inschrijven (volledig gratis)  

Campagne ‘bijzonder zonder”  

• Boodschap is dat je veel kan en veel talenten hebt zonder drugs te gebruiken  

• Campagne via sociale media  

o Eigen filmpjes maken in Tielt in eigen vereniging -> later zullen die gepubliceerd 

worden op onder andere Instagram: vereisten als je een filmpje wil maken:   

▪ Kort  

▪ Geen gesproken tekst  

▪ Herkenbaarheid  

▪ GDPR belangrijk! 

▪ Doorsturen naar welzijn@tielt.be 

▪ Doorsturen tegen eind april als je wil deelnemen  

• Campagne via educatieve kanalen  

o Canna-run: 40-60 minuten: fysiek spel met jongeren in duo’s  

• Drinkwatersubsidie?  

o Als vereniging mag je zelf kiezen waar je je water koopt en de factuur moet je 

indienen. Er zit een maximum op afhankelijk van je aantal deelnemers.  

o Duurzaamheid? Overgangsmaatregel die uitgetest worden in toekomst zal 

gekeken om dat op een andere, duurzame manier te doen. Tapkranen zijn heel 

kostelijk waardoor dit momenteel niet mogelijk is.  

o Er wordt nog een charter opgesteld  
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o Label zal ook later komen zodat het herkenbaar is  

o Dit geldt voor alle evenementen  

o Evenementen nu? Mail sturen naar welzijn@tielt.be  

Voorstel werkings-en vormingsubsidies  

• Klachten richten aan Steven tegen volgende vergadering  

• Brevet halen is een must  

50 dagen  

• Vrijwilligers gezocht voor tijdens de stoet 

• 22 april vanaf 15u30  

• Contacteer Dagelijks bestuur  

Evenementen 

• Dag van de Ronde – Scouts Tielt: Ronde volgen op groot scherm met een drankje 

• KSA Tielt – Project Y: Laatste editie! Tickets volledig online  

• Kubbtoernooi Torenvalk 26 maart  

• Bar Bison 29 april KSA Aarsele  

Spelletjesavond & streekbieravond  

• 7 mei  

• Allen welkom!  

Buitenspeeldag  

• Meer info volgt 

Teens only 

• Woensdagnamiddag mogen tieners naar de Kommel komen in schooljaar  

• Hier kunnen ze rondhangen en iets drinken  

• 12-16-jarigen  

• Zeker reclame maken bij de leden!  

Blok@Tielt 

• In de bib tijdens openingsuren & Gildhof tot 22u (eerste week volledig, tweede week 

enkel maandag en dinsdag) 

• Reservatiesysteem wordt in orde gebracht en meegedeeld via de facebookpagina  

• Momenteel niet in de deelgemeenten  

Varia 

• KSA Schuiferskapelle: verwarming kapot  

• Kalender jeugdraad met alle evenementen en vergaderingen te vinden op onze 

website  

• Heel wat overnachtingen en leefweken achter de rug die prima verlopen zijn MAAR 

vergeet niet tijdig aan te vragen!  
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