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Aanwezig:

Stefaan Lagrou (jeugdconsulent),
Kevin Deknaep (Jeugdclub ‟t Verzet),
Mathias Kerner, Xanne Willems (KSJ)
Jasper Blanckaert (SGV - Sint Joris Knokke-Heist),
Esmiralda Van Staey (KLJ),
Pieter Vantorre, Roeland Vandierendonck (FOS)
Stijn De Cock, Lotte Devlieger, Maxime Vlietinck, Annelie Ingelbrecht (allen kor),
Tibo Rotsaert, Alexander Baeckelandt (Gecoöpteerden)
Mado Pauwels (Afgevaardigde Seniorenraad)
Luc Aendenboom (Afgevaardigde Sportraad)
Herman De Vriendt (Afgevaardigde Cultuurraad)
Laura Vanneste (Afgevaardigde GBL)
Nick Wenmaeckers, (Chiro en Jong VLD), Mitch Devinck (Jong VLD)

Verontschuldigd:

Maxim Willems (Schepen voor Jeugd),
David Van Geeteruyden, Magaly Dezutter, Dominik Bonny, Philippe Hillemans,
Kristof Praet, Wim Goethals, Aaron Desmet, Korneel Waeghe (allen KOR),
Eloise Deleener, Elise Lecluyse (KSJ),
Rik Hannon, Mathieu Verheecke, Justine Peckstadt (SGV - Sint Joris Knokke-Heist),
Tom Devolder, Astrid Huyghe, (Jeugdclub ‟t Verzet),
Mathias Desmedt (Chiro)
Thierry Corijn, Christopher Beausaert, Claus Brusselle, Verbeke Arno
(gecoöpteerden)
Kenny Lancriet (Jeugdatelier Oranje)

Afwezig

Caroline Costers (Jeugdclub ‟t Verzet)
Robin Caestecker, Ignace Devreese, Timothy Lantsoght, Jan Pauwaert
(gecoöpteerden)
Stijn Flama (Afgevaardigde N-VA)

1. Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en meldt de verontschuldigingen.

2. Goedkeuring AV verslag dd: 15 december 2012
Er zijn geen opmerkingen bijgevolg wordt bovengenoemd verslag goedgekeurd.

3. Advies op de verantwoordingsnota 2012 ifv het
jeugdbeleidsplan 2011-2013
Er zijn geen opmerkingen bijgevolg wordt de “verantwoordingsnota 2012” goedgekeurd en
positief advies gegeven aan het gemeentebestuur inzake inhoud verantwoordingsnota 2012.

4. Evaluatie voorbije activiteiten
4.1.

Vrijwilligersavond – 19 december 2012
Iedereen werd uitgenodigd maar uitnodiging was veel te laat. Periode valt ook niet goed
(blokperiode) > niet veel jeugd aanwezig.
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4.2.

Kerstboomverbranding – 13 januari 2013
Goed verkocht, door een stijgende opkomst jaar na jaar. Ook al was er ‟s morgens de gratis “klink
en drink” van de gemeente.
Vele helpende handen tijdens opbouw en afbraak > ging snel
We konden niet dicht rond het vuur staan zoals andere jaren door de vele wind.

4.3.

Leidingsweekend – 22, 23 en 24 februari
Heel goed dat het in gemengde groepen was, zorgde voor een super tof weekend.
De namenlijst klopte niet doordat er pas laat afgebeld werd.
Spel was goed, moet niet iets zot zijn.
Minder: laat vertrekuur! Dus vroeger vertrekken en niet het vertrekuur maar uur van afspreken in
de mail zetten. Jammer dat er dan nog mensen te laat waren!
Paintball hoeft niet (scouts wil dit wel)  eventueel keuzeoptie of integreren in iets anders.
Kijken om volgend jaar goede muziek te hebben/goede boxen en afspreken wie dj zal zijn.
Pluim voor Liesbet, Johnny en Stefaan.

4.4.

100 dagen fuif – 9 maart 2013
Goede opkomst, goede samenwerking met beide scholen, de Makz deed dit jaar niet meer mee.

4.5.

Quiz – 29 maart 2013
Veel groepen, meer kan zelfs niet in zaal van „t Verzet
Goede locatie
Geluid was niet optimaal
Mag 1 ronde minder zijn

4.6.

Paasgrabbel – 30 maart 2013
Goede opkomst en tof programma. (320 op voorhand + 50 dag zelf, 400 is max)
Velen denken dat het meteen grabbel is terwijl er nog een show voor is en door het koude weer
zijn sommigen al naar huis vertrokken.
Beter afspreken met jeugdbewegingen over inschrijvingen zodat we die zeker op tijd krijgen.
Ballonnen maken ging niet snel genoeg. 1 iemand kan niet voor 400 kindjes ballonnen maken.

4.7.

Praatcafés KSJ – Jeugdraad – SGV – ’t Verzet
Op ene praatcafé was er al meer volk dan op het andere maar was telkens geslaagd!
Op praatcafé van het leidingsweekend werd nog iets meer aandacht besteed aan het thema wat
het zeer geslaagd maakte.

4.8.

EHBO
Nog maals onze excuses. Nog niet iedereen is voorzien van het nodig materiaal maar we
proberen het zo snel mogelijk in orde te brengen.
Rode kruis dag:

Scouts: maart – april

KSJ: legt voor op AV als er concrete info is > voorjaar net voor de kampen
Brandpreventie: 20 juni
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5. Aankomende activiteiten
5.1.

Praatcafés
Facebook evenement alle hoofdleiders uitnodigingen zodat ze verder kunnen uitnodigen, wel privé
zetten!!
3 mei > Chiro
Nog maand + datum voor KLJ, Oranje

5.2.

Longboardevent – 4 mei 2013
Op parcours van zeepkistenrace met speedcontest met prijzen en gewoon freeride of slalom.
Van 18h tem 22h
Meer info volgt nog.
Is georganiseerd door de jeugdraad dus niet door andere mensen, die zijn gewoon sponsors.

5.3.

Zeepkistenrace – 5 mei 2013
In mei zodat zeepkist met gasten kan gemaakt worden en net nu krijgen we te horen dat de JB
het geen goed idee meer vinden? Is wel goed, maar dit jaar teveel doordat het 2 keer is.
Vraag aan leiding om zeker nog eens een kar proberen maken met hun gasten want nu zijn er
nog niet veel inschrijvingen!
Inschrijven via de site: zeepkistenrace.jkh.be

5.4.

Paintballevent – 9, 10, 11 & 12 mei 2013
Inschrijven kan nog via de website: paintball.jkh.be
Jeugdbewegingen en jeugdclubs kunnen op donderdagmiddag paintballen (inschrijving via
hoofdleiding). ‟s Avonds is er een bbq voor alle jeugdleiders (ook inschrijven via hoofdleiding)
BBQ kan ook als je niet meedoet aan het paintballen.
Minimum leeftijd is normaal 16 jaar maar ouders kunnen vrijwaringsformulier tekenen op
voorhand dat ze mogen meedoen.

5.5.

Fietslampjes actie – mei 2013
Alle plechtige communicanten/lentefeesters krijgen opnieuw gratis fietslampjes in het kader van
de jeugdraad sensibiliseringsactie.
Dit jaar ook opnieuw met JR Kikker aan sommige kerken.
Waar we op de plechtigheden niet kunnen aanwezig zijn worden de fietslampjes verdeeld via de
scholen.

5.6.

Strandfuiven – 20 juli en 24 augustus 2013
20 juli: Lollipop Beach Festival – terug 2 stages
24 augustus: Summerdance – terug met grotere namen
Vanaf 1 juni kunnen jullie terug de medewerkers fiche invullen.
Strafpuntensysteem voor iedereen adhv aantal leiding met percentages.
Denk eraan dat punten voor promo heel makkelijk verdiend kunnen worden (bv profielfoto
veranderen in affiche = 1 punt = 9 euro in 2012)
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5.7.

FreeXz IV – 12 oktober 2013
We krijgen vrij langzaam de namen door voor de WG  dringend vraag voor namen!!!
Zonder FreeXz is er geen leidingsweekend volgend jaar.
Eenmaal werkgroepen volledig samengesteld zijn zullen de afzonderlijke vergaderingen starten
zodat het programma voor de zomer vastligt.
Opmerkingen vorig jaar:
Velen te laat dezelfde dag > is de bedoeling dat er heel actief meegewerkt wordt als leiding!
Velen weten niet wat ze moeten doen > niet aanwezig op briefing.
Sommigen nog aangeschoten.

6. Opmerkingen materiaalmeesters
-

Geen puntjes

7. Opmerkingen secretariaat
-

Alle subsidies werden gestort
Aanvragen kampvervoer zijn allemaal binnen.

8. Stemming toetreding tot AV van Jong VLD
-

-

Toelichting Jong VLD over activiteiten en reden om toe te treden
o Bestaan bijna 2 jaar en hebben ongeveer 25 leden, staan volledig los van de Open VLD
o Verenigen van jongeren, vormingsactiviteiten ivm liberalisme, jongeren ondersteunen in
VLD (niet in Knokke-Heist) > lezingen en activiteiten
o Bedoeling dat ze ook helpen aan activiteiten maar ligt moeilijker omdat ze al werken,
actief zijn in andere verenigingen, op kot zitten, …
o Willen maatschappelijk engagement tonen en problemen bij jongeren leren kennen.
o Vragen AV jeugdraad

Waarom in jeugdraad? Kennis opdoen over wat speelt bij de jeugd (politiek) want
zijn zelf wat ouder en weten het niet goed. Willen zich ook engageren bij de
activiteiten want veel leden zijn al actief en willen leden die nog niet actief zijn
laten meewerken aan alle jeugdraad activiteiten.

Vinden het raar om als politieke partij in jeugdraad te komen > is in andere
gemeenten ook zo.. (Brugge, Blankenberge)

Bedoeling om jongeren te overtuigen? Nee want richten zich vooral op 18 – 19
jarigen
Stemming tot toetreding AV door stemgerechtigden
o Aanvaarding met proefperiode van 1 jaar mits naleving gemaakte afspraken. Indien alles
dan positief is dan kan dit alleen maar ten goede zijn van de jeugd en jeugdraad.
o Afhankelijk van de activiteiten zal gekeken worden wat gedaan wordt met het
geld/medewerking van / aan de activiteiten van de jeugdraad zelf /pull aandoen voor
activiteiten/…
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9. Varia
9.1.




9.2.



9.3.

Jeugdparlement – Jeugddienst
27 april: Netsky (fuif- en concertbus)
27 – 28 april skate-event (locatie zaal JH)
28 juni: Summerfestival (fuif- en concertbus ondervoorbehoud)

Mededelingen vanuit het jeugdhuis
20 april: Gabriel Rios
18 mei: Comedy Night met Juzef

Mededelingen vanuit de Jeugdbewegingen
Site KLJ niet aangepast > mensen willen contact opnemen en komen bij de verkeerde mensen
terecht > nog een rondreis krijgen ze binnenkort hun vaste webstek.
FOS vraagt om zeker ook alle mails te sturen naar jeudraadverantwoordelijken.
Kinderfuif Chiro Titolicious > gaat niet meer door
4 mei: Voetbal tornooi KSJ (voor alle jeugdbewegingen)
29 juni: Hoevebal in loods ipv tent > vragen of de bus van Summerfestival ook kan stoppen bij
Hoevebal (zie supra)
13 juli: BBQ Chiro

9.4.

Agenda
Wat:

Wie zit in de WG:

Date:

2013
AV
’t Verzet – POP verzet (Gabriel rios)
KSJ – Weekend +12
Jeugddienst – Skate event
’t Verzet – Hoodie Night
KOR
Praatcafé – Chiro
Longboardevent
KSJ – Voetbal
Zeepkistenrace
Paintballevent
’t Verzet – Comedy Night
EHBO - Brandpreventie
KLJ – Hoevebal
Chiro – BBQ
Lollipop
Summerdance
FreeXz IV
Dag & Nacht van de JB

20 April 18h
20 April
26, 27 & 28 April
27, 28 April
27 April
3 Mei 20h
Maggy, Lotte, Maxime
3 Mei
Korneel, Philippe, Stijn
4 mei
4 mei
Dave, Korneel, Lotte, Magaly, Stijn
5 mei
Stijn, Korneel, Lotte, Magaly
9, 10, 11 en 12 Mei
18 Mei
20 Juni
29 Juni
13 Juli
Dominik, Aaron, Matthias, Korneel, Wim, 20 Juli
Magaly, Maxime, Stijn
Dominik, Aaron, Matthias, Korneel, Wim, 24 Augustus
Magaly, Maxime, Stijn
12 Oktober
18 Oktober

AV Verslag
De Marge - 20 April 2013 - pagina 6

Voor de Jeugdraad Knokke-Heist:

Stijn De Cock,
Voorzitter.

Annelie Ingelbrecht,
Secretaris.

