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Dagelijks bestuur 

Fien Claeys, Senne Dewitte, Pauline Geldhof, Dries Desmet, Lauren Vandepitte, Lore 

Decru, Emil Claeys 

Verontschuldigd: Hanne Vanneste, Alexander Soenens, Jarne Schelpe 

Jeugdverenigingen  

▪ KSA Meisjes Izegem (Femke, Marlies & Frauke) 

▪ Padvinders Sint-Joris (Andreas & Aron)  

▪ KSA Vlaams & Vroom (Senne, Emile, Emil, Niels, Wout & Jelle) 

▪ Studentenclub de pekkers (Matthijs) 

▪ FOS De Jakketoes (Lara & Axelle) 

▪ Chiromeisjes Vivaldi (Hanne & Nette) 

▪ Chiro Sint-Jan Kachtem (Nic) 

▪ Scouts en gidsen Sint-Joris (Charlotte, Fien, Lore, Marie, Sarah, Silke & Sophie) 

▪ Chiromeisjes Emelgem (Febe, Britt, Silke & Lauren) 

▪ Chirojongens Emelgem (Robin & Stan) 

▪ Jeugdhuis De Tunne (Dries Desmet) 

▪ Open Cirkel (Dries Desmet) 

Stad Izegem  
Kenny van de Jeugddienst 

Lothar Feys (Schepen van jeugd) 

UNIZO Izegem 
Jef Maeseele 

Karolien Delmotte 
 

Algemeen Jeugdraad 

Planning 2019-

2020 

▪ 19 april: KSA Meisjes Izegem (Mentenhoekstraat 133) 

Vergaderpuntjes mogen doorgestuurd worden naar Dries Desmet (DB) of gepost 

worden in de facebookgroep.  

Communicatie  

Facebookpagina van de jeugdraad heeft een behoorlijk groot bereik. Hier willen we 

dan ook graag gebruik van maken door reclame te maken voor evenementen van de 

verschillende jeugdverenigingen.  

Stuur een kort tekstje + de link naar jullie evenement door naar de pagina van de 

jeugdraad of iemand van het DB en dan zorgen wij ervoor dat het tijdig gedeeld wordt. 

Instagram  

Sinds kort hebben wij ook een Instagram pagina. Jullie kunnen ons allemaal volgen op: 
 

 
X  



 

 

Verenigd voor het klimaat  
 

Algemene info:  
 

Maak met je vereniging kans op begeleiding door Ecolife / Energie-ID en bouw of verbouw je lokaal met 

een premie van Stad Izegem!! Zet je vereniging mee op de kaart van de toekomst en draag bij aan een 

duurzaam Izegem. Ook jij kan als vereniging deel uitmaken van de transitie naar een klimaatneutrale 

samenleving. Benieuwd naar jullie eigen energieverbruik en de impact van jullie werking? Benieuwd hoe je 

zelf duurzame actie kunt ondernemen om minder CO2 uit te stoten? Via het project ‘Verenigd voor het 

klimaat’ maken vier Izegemse verenigingen kans op begeleiding door Ecolife en Energie-ID. Zij brengen je 

verbruiken mee in kaart en gaan samen op zoek naar haalbare, duurzame en kostenbesparende acties. 
 

Timing:  
 

Kick-off (29/04, 19-21u: workshop met deelnemende verenigingen), plaatsbezoek (half mei 2020: 

doorlichting lokaal + invullen scanformulier), Aan de slag (september 2020: actieplan met aanbevelingen, 

voorbeelden, concrete maatregelen) 
  

Premie van de stad: 
 

Nieuw concept Badjes: Toelichting Unizo  

Heroriëntering  

▪ Algemeen aantrekkelijker maken (bv. volledige circuit vol vlaggetjes)  

▪ Belevingsfestival: zintuigen centraal, retro elementen, nadruk op kinderen  

▪ Nieuw circuit, wandelzoektocht, workshops 

▪ Markt: autovrije zone, animatie, horeca werkt 3 dagen volledig samen  

Onder andere:  

▪ Vrijdagavond: buenos badjes  

▪ Zondagochtend: ontbijt op de markt  

▪ Zondagavond: slotshow De Wilfrieds  

▪ Ballon wedstrijd (bio degenereerbare ballonnen ~ duurzaamheid)  

Vragen naar 

jeugdverenigingen 

▪ Algemeen: ruime medewerking en aanwezigheid  

→ Vlaggetjes ophangen 

▪ Promo via onze sociale media kanalen  

▪ Animatie opkrikken? Bv.  

→ Kleine competities (sterkste vereniging?)  

→ Kunstwerk maken  

→ Rand animatie  

→ Workshop herbruikbare materialen  

▪ Standje op de badjes? (SABAM bijdrage dit jaar door UNIZO) 

Contact: voor 16/03 doorgeven aan karoliendelmotte@yahoo.com als je als jeugdbeweging:  

▪ Standje wil  

▪ Geld wil bijverdienen op badjes  

▪ Voorstellen voor samenwerking  

Kanttekening: er werd vanuit de jeugdverenigingen reeds aangehaald dat de badjes tijdens de examens 

valt. UNIZO hoopt op oud-leiding te kunnen rekenen.   

mailto:karoliendelmotte@yahoo.com


Energetische maatregelen kosten geld. Om verenigingen hierin ook financieel ter ondersteunen zijn 

kredieten voorzien in het Meerjarenplan van de stad. Izegemse jeugd, sport of cultuurverenigingen kunnen 

voor de koop-, verbouwing-, en onderhoudstoelage een premie krijgen van de stad.  

Deze bedraagt 75 % van de onkosten met een maximum van 50.000 euro.  

Meer info via http://www.izegem.be/nl/0/bonus/24/premie-voor-bouw-verbouwen-van-cultuur-sport-of-

jeugdgebouwen-en-of-lokalen-gr-20-12-2016.html 
 

Stel je kandidaat voor 21 maart! 

Wil je voor jouw vereniging: 

Lagere energiekosten 

Zicht op je energieverbruik via energiemonitoring 

Concrete voorstellen van klimaatacties samen met bestuur, vrijwilligers en leden 

Profilering als een ‘klimaatslimme’ vereniging 

Gratis begeleiding 
 

Mail naar Thomas Segers via thomas.segers@izegem.be.  Indien vragen of opmerkingen kan je ook steeds 

terecht op het nummer 051 337 375. Nog voor de paasvakantie krijg je nieuws of jouw vereniging kan 

starten met het traject. 
 

Affiches en stickers in en rond de Izegemse (stads-)infrastructuur   

Opmerkingen vanuit de poetsdienst / dienst VES: wanneer stickers en affiches op niet voorziene plaatsen 

gehangen worden zorgt dit voor veel extra niet noodzakelijk werk.  

Kostprijs poetsen zal doorgerekend worden aan de huurders → goed opletten! STICKERS OP RAMEN ≠ OK! 

Mogelijke oplossingen: 

▪ Affichemuur in het JOC uitbreiden  

▪ Ook een affichemuur binnen het JOC  

▪ PVC stickers: gaan beter af  

▪ Plakband voorzien die wel goed afgaat (papierplakband) en enkel dit mag gebruikt worden  

▪ Affiche plekken voorzien in de WC’s (kader plaatsen)  

Nieuwe evenementenhal: elektronische schermen? → geen affiches nodig OF voldoende plaats om affiches 

te hangen.  

Andere plaatsen om reclame te maken:  

▪ De leest: mogen affiches afgeven  

▪ Dienst VES: mogen affiches afgeven, dienst kijkt om deze tijdig te plakken op borden van stad  

▪ Ondanks slechte kwaliteit: scherm op de markt (mailen)  
 

Fietsenstalling 

Antwoord mobiliteitsambtenaar: geen budget voorzien om verlanglijst van jeugdverenigingen te 

financieren.  

Wel:  

▪ Inventarisatie bestaande openbare fietsenstallingen (+ aanvulling met voorziene budget)  

▪ Uitbreiding fietsenstallingen stadspersoneel op verschillende locaties  

Alternatief: 

▪ Uitleendienst VES: gebruik tijdelijke fietsenstallingen bij evenementen van jeugdverenigingen  

▪ Tarief: €50 door en €50 terug voor transportkosten  

http://www.izegem.be/nl/0/bonus/24/premie-voor-bouw-verbouwen-van-cultuur-sport-of-jeugdgebouwen-en-of-lokalen-gr-20-12-2016.html
http://www.izegem.be/nl/0/bonus/24/premie-voor-bouw-verbouwen-van-cultuur-sport-of-jeugdgebouwen-en-of-lokalen-gr-20-12-2016.html


Vraag JOC: herpositioneren fietsenstalling? (zijkant wordt afgezet voor de fuif → fietsenstalling daar wordt 

niet gebruikt)  

Jeugdraad:  

▪ Betreuren beslissing 

▪ Alternatief: kost een vereniging €100 = veel geld 

▪ Advies: gratis gebruik (inclusief transport)  

▪ Willen als stad inzetten op mobiliteit, het gebruik van de fiets MAAR kunnen deze niet veilig stallen = 

dubbel 

▪ Advies aansterken met fotomateriaal: foto’s van de ‘bende’ fietsen bij een evenement doorsturen naar 

de jeugdraad, wij bundelen deze.  
 

Evenementen jeugddienst  

Kinderfuif (21/02) 

Dag van het kind (21/03) 

→ Oproep vrijwilligers dag zelf? → Doorgeven aan Emma van de jeugddienst 
 

Varia  

Vormingen? 

Oproep: interesse voor een vorming brandbestrijding?  

▪ Ja, idealiter oktober 2020 

▪ Andere opleidingen:  

→ Security? 

→ Beperkte EHBO cursus?  

→ Tap cursus?  

Herbruikbare 

bekers 

Vanaf 1/04 herbruikbare bekers beschikbaar voor zalen die gehuurd worden aan Stad 

Izegem.  

Opnieuw vraag naar mogelijkheid tot uitlenen voor andere locaties.  

Vast systeem waarborg? 

▪ Zie voorstel Alexander facebookgroep  

▪ Uniform systeem moeilijk doordat je waarborg afhankelijk is van de consumptieprijzen 

▪ Eventueel: enkel voor evenementen in het JOC een algemeen systeem uitwerken  

▪ Na enkele evenementen algemene evaluatie tijdens jeugdraad 

Tip: indien herbruikbare bekers bij Rosseel stock goed tellen.  

Afstemming 

data  

KSA Meisjes Izegem: nieuw concept = KSA Kick Off (periode oktober 2020) 

▪ Vraag naar datum afstemmen met andere evenementen  

▪ 3 oktober: Scout it out  

▪ 10 oktober: meterfeesten  

▪ 17 oktober: KSA Kick-Off  

▪ 24 oktober: Dance with the Duvel  

▪ 30/10: beursfuif  

Brandalarm 
Brandalarm gaat af en brandweer moet komen → €300 zal doorgerekend worden aan de 

vereniging wanneer ze ter plaatse komen.  

 

 

 


