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Voorstelling van de initiatieven die reeds werden genomen door Nathan Vilar 
met betrekking tot het scholenproject 

De voornaamste punten zijn : 
o Wordt georganiseerd met Scholengroep 24 (= scholengroep bestaande uit 16 scholen 

uit Aalter, Anzegem, Deerlijk, Deinze, De Pinte, Kruishoutem, Nazareth, Tielt, Waregem, 
Nevele, Astene, Meulebeke). 

o Alle scholen werden reeds gemaild met de vraag of men interesse heeft / zou hebben 
in dit project.  Reeds enkele scholen hebben hun interesse getoond. 

o Scholenproject zou starten oktober 2013 en zou worden georganiseerd tussen alle 
leerlingen van het zesde leerjaar van de geïnteresseerde scholen.  Dit zou kunnen 
leiden tot een vrij groot aantal deelnemers. 

o Er zouden een zestal speeldagen worden voorzien.  Verdere praktische afspraken zullen 
pas kunnen worden gemaakt nadat duidelijk is hoeveel scholen zijn geïnteresseerd in dit 
project en waar deze scholen allemaal gelegen zijn. 

o Dit project dient (mede gezien de maximumfactuur) volledig gratis te worden 
georganiseerd voor de jeugd.  De scholen dienen enkel in te staan voor het vervoer.  
Het is hier dan ook de bedoeling om de afstanden in de mate van het mogelijke zo 
klein mogelijk te maken. 

o De totale kostprijs van het project wordt ruw geschat op 7500 euro. 
o De WTBA sponsort nieuwe jeugdprojecten met het principe 50-50 en zou dus de helft 

betalen.  Daarnaast dient de PR zijn werk te doen om één of enkele sponsors aan te 
trekken voor dit toch wel prestigieuze project.  Hoe meer sponsors, hoe minder de BBSF 
op het einde van de rit zelf dient te betalen.  Er kan bijvoorbeeld dossier tot sponsoring 
worden opgemaakt voor de Koning Boudewijnstichting, voor de Vlaamse overheid, 
grote bedrijven, … Er dient voor de veiligheid toch in het budget rekening te worden 
gehouden met 1500 euro à 2500 euro. 

o Pierre-Yves Gonze zal aan Waalse kant ook reeds aftastende gesprekken voeren om na 
te gaan of daar ook dergelijke projecten kunnen worden uitgewerkt in de toekomst. 

Sterrenprogramma 

Dit dient opnieuw in leven te worden geroepen.  Het oude sterrenprogramma dient te 
worden geactualiseerd.  Pierre-Yves Gonze werd door Marc Beaufays gevraagd het 
Waalse luik hiervan voor zijn rekening te nemen. 
 
Einde van de vergadering en afspraak om op 18/09/2012 om 20u een eerstvolgende 
vergadering te houden van het jeugdcomité. 


