


Enkele basisprincipes

 Ondersteunen wat er is uit het particuliere 
aanbod
 Financieel

 Materieel

 Informatief

 Aanvullen waar nodig met gemeentelijk 
aanbod

 Permanente evaluatie 

 Antennes via o.a. jeugdraad

 Dingen van bovenaf opleggen heeft geen 
zin.



Ondersteuning van het particulier aanbod

 Materiële dienstverlening
 Uitleendienst/kampmagazijn

 Gemeentelijke jeugdlokalen, bergingen en 
polyvalente zalen

 Speelbos/speelterreintjes aan jeugdlokalen

 Halfjaarlijkse grofvuilophaling bij de 
jeugdlokalen

 Financiële dienstverlening 
 Werkings- en kadervormingssubsidies, 

artiesten, kampvervoer, animator

 Informatieve dienstverlening

 Jeugdraad blijft belangrijke partner



Het eigen aanbod

Overleg & VT

 Concreet Tielt: niet 1 vrijetijdsdienst

 Overleg met andere diensten (hoofdzakelijk kinderopvang, 

sportdienst, bibliotheek en welzijn)

 vakantiekrant, promotie, inschrijvingen en programmatie

 Speelpleinwerking en activiteitenaanbod voor kinderen 

tijdens de vakantieperiodes.

 Permanente evaluatie en bijsturing werking



Het eigen aanbod

speelpleinwerking

Poco Loco Mini
voor kinderen tussen 3 en 6 jaar

Speelpleinwerking met apart 

activiteiten-aanbod

Tienerweken
Voor tieners tussen 12 en 16 jaar

2 weken tijdens de zomervakantie

Poco Loco Maxi
voor kinderen tussen 6 en 12 jaar 

Speelpleinwerking met apart 

activiteiten-aanbod

Poco Loco Schuiferskapelle
voor kinderen tussen 3 en 12 jaar 

4 weken in de zomervakantie

Speelpleinwerking met apart activiteiten-aanbod

De Boemelkar
Mobiele speelpleinwerking voor kinderen 

tussen 6 en 12 jaar die op verschillende 

plaatsen ingezet wordt in de zomervakantie



ondersteuning

speelpleinwerking

 Ondersteuning Babbeloe

 Organisatie of ondersteuning Zoef

 Ondersteuning Taalsprong



Losse animaties

ondersteuning van de 

jeugdraad bij de organisatie van 

de 100 - dagen

Jaarlijkse organisatie van de 

Buitenspeeldag

Roefel voor kinderen tussen 6 en 12 jaar 

1 zaterdag per jaar

samenwerking stuurgroep



Losse animaties

Studerende Studenten

Dec-jan-mei-juni locatie 

en faciliteiten voorzien 

voor studenten

Organisatie van de kindernamiddag

n.a.v. de 11 juli - viering

Internationale Jongeren Uitwisseling

Jongeren tussen 14- en 16 jaar

Tijdens de zomervakantie

10-daagse uitwisseling met de zustersteden

Brignoles, Bruneck, Szamotuly, Gross-Gerau



Losse animaties

Sinterklaas

Organisatie van de intrede van Sinterklaas in Tielt

Organisatie samen met 

jeugdraad van ‘Dag van de 

Jeugdbeweging’Halloween

organisatie van Halloween feest



ondersteuning

Flankerend 

onderwijs

KRAS

Coderdojo

Techniekacademie



Aandachtspunten voor de toekomst

 Mensen en middelen

 Ondersteuning = verder en zoveel 

mogelijk

 Eigen aanbod: zelf in handen houden 

vs. uitbesteden

 Van kleuters tot tieners

 hoofdmonitoren


