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Verslag algemene vergadering  
Aanwezig: Freya Coppens (DB + KT-NB), Luca Lahousse (Voorzitter + KT-NB), Simon De 
Smet (KT-NB), Jeff Deweerdt (DB + Scouts Tielt), Sandrine Defour & Margot De Zutter (DB + 
Chiro Kanegem), Justien Ally & Margo Vandekerckhove & Jacobien Deprez (KSA 
Schuiferskapelle), Femke De Brouwer (Chiro Tielt), Britt Verstraete (Jeugdateljee Tielt), 
Jannes Dangreau (Scouts Tielt), Saïdia Staes & Steven Debie (Jeugddienst), Pascale Baert 
(Schepen Jeugd) 
 
Verontschuldigd: KSA Tielt, KSA Aarsele, Kimberly Vinckier, Andries Verlinden  
 

  

Kadervormingssubsidies  
Enkele wijzigingen  

- KSA Aarsele had 4 mensen gebrevetteerd, dit wordt nog aangepast.  
- Geen opmerkingen  
- Er wordt een positief advies gegeven  

Kampsubsidies  
- Momenteel 1 subsidie voor (forfaitair) kampvervoer (€250) 
- Kan er worden gekeken voor extra subsidiëring? (alles wordt duurder…)  
- Artiestensubsidie wordt nooit opgebruikt (meestal 3 aanvragen). Zou dit een andere 

bestemming kunnen krijgen? Bij herziening van meerjarenplan kan een deel van het 
bedrag verplaatst worden. Intern zullen worden subsidies herbekeken worden zodat 
ze eerlijker verdeeld worden.  

Toelichting  
- 2 manieren om te verdelen  

o Ieder jaar verdelen over iedereen 
o Forfaitair bedrag 

 
Buitenspeeldag  

- Jammer dat er geen groter evenement was van Stad Tielt  
Toelichting  

- Stad Tielt vindt dat er te weinig bezoekers zijn voor de Buitenspeeldag. Te weinig 
kinderen die niet via Tanneke komen.  

- Dus ze hebben vier boksen aangekocht met spelmateriaal en een springkasteel (die 
vaak in Tanneke staat en bij ’t speelplein).  

- De boksen kunnen geleend worden door comités of verenigingen. Ze worden ook al 
gebruikt!  

Teens only  

Stedelijke Jeugdraad 
Generaal Maczekplein  2 

8700 Tielt 
☎051/428 243 

info@jeugdraadtielt.be 
www.jeugdraadtielt.be   
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- Veel interesse  
- Geslaagd idee  
- Jongeren tussen 12-16 jaar kunnen hier hun eten opeten of iets drinken.  

 
Drinkwatersubsidie  

- Water en bier heeft vaak zelfde prijs è dus via subsidie moet water max €1 zijn dan 
alcoholische dranken. 

- Leren zebradrinken aka afwisselen alcohol en niet-alcoholische dranken 
- Maximum 30 dagen na het evenement vragen!!  
- Wordt terugbetaald aan de goedkoopste prijs. Hangt af van zaal & capaciteit.  

 
Zero waste week 

- Inschrijven voor lezing 
 
Bijzonder (zonder) 

- Filmpjes doorsturen over spelletjes tegen cannabis, alcohol 
- Best aan begin van werkjaar van een jeugdbeweging spelletjes meegeven, want nu is 

er nog weinig tijd om die spelletjes te doen.  
 
Spelletjesavond 

- Gaat niet door 
- Wel volgend jaar, in de winter 

 
De blok 

- Internet in Gildhof was niet goed  
- Site om in te schrijven is heel moeilijk. Er zal iets nieuws geprobeerd worden.  
- Capaciteit zal opgedreven worden, want coronamaatregelen zijn versoepeld. 
- Deelgemeentes: zal in Kanegem in oud gemeentehuis kunnen 

 
Hulsteplein 

- Is deels vernieuwd 
- Er ligt een plan van de groendienst vast. Er moeten ook nog speelelementen komen. 

 
50 dagen 

- Zeer rustig, goed verlopen 
 
Aanstekers 

- Website waarop ideeën kan geven om Tielt te verbeteren 
- Affiches uithangen in de jeugdlokalen 

 
Varia 

- 29 mei ontbijtmanden van KSA Schuiferskapelle 
- 30 april Project Y 
- 8 mei moederdagontbijtmanden van Chiro Tielt 
- Sint-Jozef wil eindbal geven in de Kommel op 27 of 28 juni 

 

  

 
 
 


