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1. Subsidies 2015 

 
Chiro-jongens : 

1. Werkingstoelage   

basissubsidie € 250 

Jeugdwerking € 1.233.61 

Kampplaats € 833,33 

Kampvervoer € 500 

2. Kadervorming € 48,32 

3. Onderhoud en infrastructuur gebouwen € 659,32 

TOTAAL 3.524,58 €  

 

Chiro-meisjes : 

1. Werkingstoelage  

basissubsidie € 250 

Jeugdwerking € 1.345,05 

Kampplaats € 833,33 

 

 

 



Kampvervoer € 500 

2. Kadervorming € 322,09  

3. Onderhoud en infrastructuur gebouwen € 659,32 

TOTAAL 3.909,79 €  

 

Sea-Scouts : 

1. Werkingstoelage  

basissubsidie € 250 

Jeugdwerking € 1.671,35 

Kampplaats € 833,33 

Kampvervoer € 500 

2. Kadervorming € 322,09 

3. Onderhoud en infrastructuur gebouwen € 681,36 

TOTAAL € 4.258,13 

 

Jeugdhuis De Prieze : 

toelage € 4.000 

Individuele aanvragen voor het volgen van een cursus voor het behalen van het attest 

animator: 

Britney Debruyne  € 57 

Chendo Wigget € 57 

Jolien Lersberghe € 57 

Nik Lersberghe € 57 

Margot Merlevede € 51 

Jay Debuysere € 28,5 

TOTAAL 307,50 €  

ALGEMEEN TOTAAL: € 16.000 

 

 



2. Nieuwe wetgeving attestering animatoren 
Sinds 1 oktober 2015 is er een nieuwe regelgeving rond attestering animatoren. Het 
is hierbij erg belangrijk dat je je als jeugdbeweging registreert op de site 
https://cjsm.be/kavo/.  
De basisprincipes achter de nieuwe regelgeving zijn de volgende:  
 
- Een gelijk aantal uren voor de verschillende cursussen  

- Een betere afstemming tussen de vormingsorganisatie en de stageplaatsen  

- Een afronding van het traject binnen een bepaalde tijdsperiode en met een reflectiemoment  

- Een betere vorming en ondersteuning van stagebegeleiders  

 
Erkende stageplekken : Niet iedere werking zal stagiaires kunnen en mogen 
begeleiden. De voorwaarden hiervoor zijn:  
o Als werking moet je kunnen aantonen dat iedere stageweek begeleid kan worden 
door een erkend stagebegeleider. Deze personen moet je op de site VOOR de start 
van de stage aanduiden.  

o Een erkend stagebegeleider (voor een stagiair die het attest animator wil behalen) 
voldoet aan één van de volgende voorwaarden:  

 

 

uren pedagogische vorming omvatten;  

jeugdwerk;  

specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden 
van stagiairs in het jeugdwerk.  
(De voorwaarden om een HA-stagiaire te begeleiden zijn gelijkaardige. Wil je deze in 
detail bekijken, klik dan door naar de site van de afdeling jeugd). 
 
Het is belangrijk dat je als erkende stageplaats aanduidt op de site dat er een 
stagiair een traject volgt bij je jeugdvereniging. Dit kan enkel aan de hand van de 
KAVO-ID die  de stagiair ontvangt tijdens de cursus. 
 
Meer info vind je hierover op de site van de VDS, chiro en scouts!  
 

3. Reglement Koolhofput 
 
Het toegankelijkheidsreglement van de koolhofput werd voorgelegd aan de 
jeugdraad. Hieronder vind je het advies terug van de voorzitter dat werd opgesteld 
na overleg met de leden van de jeugdraad. 
Wij konden ons vinden in de meeste bepalingen uit het beheerplan/toegankelijkheidsreglement.  

Echter hadden we twee bemerkingen, meer bepaald wat de mogelijkheid van het schaatsen betreft 

en het mogelijk plaatsen van een speeltoestel. 

 

In het reglement staat namelijk dat het verboden is om te schaatsen indien het water zou zijn 

dichtgevroren.  

https://cjsm.be/kavo/


Volgens ons moet dit echter wel kunnen. De kans dat dit effectief gebeurt is ten eerste zeer klein,  

maar daarnaast zou het ook een gemiste kans zijn om die prachtige omgeving vanuit een ander 

perspectief te verkennen.   

Bovendien kan er door het schaatsen absoluut geen schade toegebracht worden en blijft de natuur 

ongerept. 

Uiteraard dient er wel eerst goedkeuring verleend te worden door het college van burgemeester en 

schepenen, en moet de dikte van het ijs vooraf gecontroleerd zijn door de brandweer. 

Verder menen wij ook dat het eventueel mogelijk moet zijn om een speeltoestel te plaatsen.  

Er wandelen namelijk veel mensen met hun kinderen langs de Koolhofput en dan kan zo'n toestel 

voor wat aangename afwisseling zorgen. 

Uiteraard dient rekening gehouden te worden met de eigenheid van de omgeving.  

Gelukkige bestaan er vandaag de dag speeltoestellen die volledig uit natuurlijke materialen zijn 

opgebouwd en op die manier als het ware onderdeel zijn van het decor. Zo is het dus mogelijk om 

met respect voor de natuur wat ontspanning voor kinderen te voorzien. 

 
4. Kidsparty  

 
Aantal aanwezige leiding per jeugdvereniging:  
Chirojongens: 9 
Chiromeisjes: 5 
8e FOS: 2 
Jeugdhuis : 2 
 
Jan Ameel zal de inkomsten van de drank doorstorten naar de verenigingen volgens 
de verdeling hierboven.(volgt later) 
Shana vraagt aan de rekendienst om de inkomsten van de entree ook door te 
storten:  totaal 136 EUR  
 
Chirojongens: 68 EUR 
Chiromeisjes: 37,8 EUR 
8E FOS: 15,1 EUR 
Jeugdhuis: 15,1 EUR 
 

5. Varia 
 
Klaswedstrijd: er werden 4 ontwerpen binnen gebracht in de jeugddienst. Na overleg 
met de leden van de jeugdraad werd beslist dat klas 4B van juf Veerle het leukste 
ontwerp heeft afgegeven. Zij ontvangen voor elke leerling een cinematicket. De prijs 
wordt onder voorbehoud op 29 januari 2016 afgegeven. 
 
VOLGENDE JEUGDRAAD:  later te bepalen 
 
Voor verslag 
 
 
Shana Poley 
Jeugdconsulent 


