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Aanwezig: Jan Morbee (Schepen van Jeugd) 

Annelie Ingelbrecht, Magaly Dezutter,Lotte Devlieger, Maxime Vlietinck, Elise Van 

de Wiele, Frauke Pauwaert, Lien Zutterman, Aaron Desmet, , Stijn Haers (allen 

kor),  

Maarten Cabooter, (PV: Jules De Waele, Matthias Hillemans)(SGV) 

Nick Wenmaeckers, (Chiro) 

Gaetane Arys(KSJ) 

Maxime Aneca (JC ‘t Verzet) 

Mitch Devinck, Glenn Neyts (Jong VLD) 

Later: Tibo Rotsaert (SGV),  

Goedroen Lamote, Pieter Vantorre (FOS) 

Herman De Vriendt (Afgevaardigde Cultuurraad) 

Verontschuldigd: Stefaan Lagrou (Jeugdconsulent), 

David Van Geeteruyen, Philippe Hillemans, Elise Lecluyse, ,(allen KOR),  

Pauline Mergaert,Wouter Van Speybroeck, Jody Verleye(KSJ) 

Louis van Hollebeke (SGV), 

Laure Meyns (PV: Roeland Vandierendonck en Sarah Neyts) (FOS) 

Bénédict Claeys (KLJ) 

Stijn De Cock, Kristof Praet, Wim Goethals, Thierry Coryn, Korneel Waeghe 

(Gecoöpteerden) 

Laura Vanneste (Afgevaardigde GBL)  

Karolien Schotte (Afgevaardigde Sociale Raad), 

Tiem Pauwaert, Maxim Vermeersch, Margaux Maes (Studentenclub Moeder Patt’n) 

Afwezig Jeroen Dewandel, Dominik Bonny, Bryan Storm, James De Brouwer, Maxime Trio, 

Anthony Van Buyten, Davina Braem (gecoöpteerden) 

Karim Shatla (Jeugdatelier Oranje) 

Gwijde Rappé (Chiro) 

Kevin De Knaep (t Verzet) 

Stijn Flama (Afgevaardigde N-VA) 

Mado Pauwels (Afgevaardigde Seniorenraad) 

Luc Aendenboom (Afgevaardigde Sportraad) 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en meldt de verontschuldigingen. 

3 extra agendapuntjes: 

 Advies op politieverordening geluid 

 Advies op retributiereglement uitlenen gemeentelijk materiaal 

 Rondvraag ivm wildplakken 

De algemene vergadering gaat akkoord met deze extra agendapunten.  

2. Goedkeuring AV verslag dd: 20 december 2014 

Er zijn geen opmerkingen bijgevolg wordt bovengenoemd verslag goedgekeurd. 

 

3. Goedkeuring vertegenwoordigers Jeugdraad in Gecoro 

Ruth Van Ooteghem (pv Maxime Vlietinck) vertegenwoordigen de jeugdraad in de Gecoro 

(Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening). 

De algemene vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.  
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4. Adviezen  

4.1. Retributiereglement op uitlenen van gemeentelijk materiaal 

De jeugdraad, sportraad en cultuurraad hebben advies gegeven op het nieuw regelement.  

Adviezen zijn besproken en er is een nieuw voorstel gedaan dat uiteindelijk werd goedgekeurd door 

de adviesraden (voorzitters), het College en de gemeenteraad.  

 Voor adviesraden is alles gratis, ook transport 

 Voor verenigingen is alle materiaal gratis maar dient enkel een transportkost betaald te 

worden + evt verbruik van bv nafte (generator) 

 Voor commercieel doelpubliek is materiaal en vervoer te betalen 

 Vervoer = 5% van huurgeld met een min van € 50 (bv materiaal huren voor 500 euro > 

500 euro hoef je niet te betalen, wel 5% van 500 euro voor transport = € 25 > wordt dus 

het min van € 50) 

 Bij schade of niet deftig achterlaten van materiaal (bv tenten die niet dicht zijn) wordt 

schade aangerekend + werkuren om bv tenten dicht te doen. 

Bij het ontlenen van materiaal dient ook nagedacht te worden over hoeveel materiaal effectief nodig 

is zodat er niet nodeloos veel te veel materiaal dient geleverd te worden.  

De algemene vergadering kan zich vinden met deze aanpassing van het regelement. 

 

Maxime Aneca: Welke prijzen worden gebruikt om transport te bereken? De nieuwe prijzen.  

 

Schepen Jan Morbee: De Schepen benadrukt dat dit een grote positieve verandering is. De mensen 

die weinig vragen zoals eens tafels en stoelen zullen maar 50 ipv 100 euro moeten betalen. Als we 

zien dat de verenigingen misbruik maken, dan zullen eerst alle andere vragen van verenigingen 

worden behandeld. Er zal ook gecontroleerd worden dat het materiaal deftig teruggeplaatst is zo 

niet zullen de werkuren van de werkmannen aangerekend worden (wellicht aan nachttarrief). 

Er zal dus wel streng toegezien worden op het respect voor het materiaal en de werkuren die er in 

gestopt worden.  

 

4.2. Politieverordening geluid 

Er is een voorstel om de politieverordening over geluid aan te vullen.  Aan de Jeugdraad wordt 

advies gevraagd. 

Alles blijft eigenlijk hetzelfde enkel spellende kinderen en vuurwerk op oudejaarsnacht wordt als 

een uitzondering gezien waardoor dit niet als geluidsoverlast wordt gezien.  

De regels omtrent geluid op fuiven/evenementen zijn vereenvoudigd maar alle procedures blijven 

in principe hetzelfde.  

De algemene vergadering gaat akkoord dat de Jeugdraad hierop positief advies geeft.  

 

4.3. Rondvraag ivm wildplakken 

Wildplakken is vanaf nu absoluut verboden (= borden op straat). 

Als jeugdraad zouden wij graag een advies geven om alternatieven te vragen om publiciteit te 

maken als vereniging. Daarom doen we eens een rondvraag naar alternatieve ideeën om publiciteit 

te maken.  

 Plakpalen: Na enige tijd dikke paal, met slordige indruk en evenementen van buiten de 

gemeente die het volhangen.  

 Tekst met hogedruk reiniger 

> Indien er nog ideeën boven komen mogen deze gemaild worden naar info@jkh.be 

 

Aaron Desmedt: Er is een groot contrast tussen eerst mag alles en nu niets meer. > Antwoord 

Schepen: Het is nooit toegelaten geweest. Een affiche blijft wel iets tastbaar dat moet kunnen 

blijven. Daarom ook graag advies met alternatieven. Hoe meer hoe liever. (Wat, waar, wanneer, …) 

mailto:info@jkh.be
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In 2018 vervalt ook het contract voor alle publiciteitsdragers in Knokke-Heist waarna we naar 1 

uniform geheel willen gaan.  

 

Privéterrein:  Daar ben je ook gebonden aan een bepaalde afstand. Aan gewestwegen  

mag het ook niet.  

Flyers:  Het mag niet in Knokke-Heist en er staan hele hoge boetes op. Als je het aanvraagt 

in je aanvraag en als je een vergunning krijgt zal je moeten betalen om te mogen 

flyeren. 

5. Evaluatie voorbije activiteiten 

5.1. Praatcafé’s FOS, SGV, Jeugdraad, ’t Verzet en Chiro – 2015  

 

Alle praatcafés waren geslaagd, overal redelijk veel volk. Alle jeugdbewegingen vinden dat de 

praatcafés ook volgend jaar zeker moeten behouden blijven.  

Tibo wijst wel op het feit dat er grenzen zijn aan het steelgedrag uit andere lokalen.  

 

5.2. Kerstboomverbranding zondag 11 januari 2015  

 

 Veel volk ondanks het verplaatst is naar een week later.  

 Vroeger checken of de drank warm is, nu pas om 15u gemerkt dat de elektriciteit uitviel. 

 Niet meer op zaterdag, of indien op zaterdag wat later beginnen zodat het donker is als de 

bomen in brand staan. 

 Iets meer medewerkers had ideaal geweest 

 Jeugdleiders kunnen meestal niet komen door de examens. 

 

5.3. Leidingsweekend Achouffe – 27, 28 februari en 1 maart 2015 

 
 Chaotische maar geslaagde activiteit op zaterdagavond 

 Jammer dat er buiten soep niets anders kon gedronken worden op vrijdagavond 

 Organisatoren waren zeer tevreden over jb’en. Chalets waren ook perfect opgekuist 

 Opnieuw leuk activiteiten en heel goede organisatie 

 Terug enkele leiders die afgezegd (niets hebben laten weten) hebben op het laatste moment 

 Jeugddienst is al op inspectie geweest naar locatie Y om het volgende weekend voor te bereiden.  

 

Tibo vraagt om de namen van wie niet afgekomen is te laten weten aan de SGV.  

 

5.4. Quiz – 6 maart 2015 

 

 Niet zo heel veel groepen 

 Volgende keer misschien iets mooiere prijzen zoeken 

 Vragen en antwoorden nalezen op (taal)fouten 

 

5.5. EHBO sessies – 6, 7, 13 en 14 maart 2015 

 
 Jammer dat sommigen weer hun kat stuurden 

 Chiro – Oranje – KLJ komen niet aan 75% aanwezigheid 
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 Te betreuren dat sommige jeugdbewegingen gewoon niet willen komen, is niet echt een 

voorbeeld als jeugdbeweging.  

 Liever sessie basis EHBO ipv reanimatie 

 De leiders die de vrijdag gingen komen, zijn niet afgekomen en dan de zaterdagochtend gekomen 

waardoor het resultaat was: teveel mensen in 1 sessie. De vormingsgever was hier niet op 

voorbereid. 

 Indien wondzorg gewenst was mocht deze vraag zeker gesteld zijn (zie mail Lotte). 

 Ieder jaar wordt een andere cursus georganiseerd, voorstellen voor nieuwe sessies zijn zeker 

welkom.  

 Lotte bezorgt een lijst + plannetje aan alle jeugdbewegingen waar een defibrillator staat 

aanwezig is.  

 Er bestaat ook een app van het Rode Kruis met alle basis EHBO op.  

 

5.6. Illusie Show – vrijdag 27 maart 2015 

 

 Heel weinig volk, ongeveer 40 man 

 Te weinig promo gemaakt 

 Goede act 

 De hypnose vorig jaar was beter 

 

5.7. Paasgrabbel – zaterdag 4 april 2015 

 
 Te weinig strooi eitjes door misverstand 

 Kleinste kleuters en grootste kleuters moeten apart kunnen grabbelen 

 Boxen waren niet sterk genoeg 

 Volgend jaar bar voorzien  

 Voor mensen die niet in een jeugdbeweging zitten, is het wat verwarrend. Misschien beter 

communiceren dat er geen constante begeleiding is voorzien voor de kindjes. 

 

5.8. 100 dagen Fuif Revolution – zaterdag 25 april 2015 

 
 Opnieuw veel volk en goede reacties 

 Vlotte afbraak en medewerking scholen 

 Geen echte incidenten  

6. Aankomende activiteiten 

6.1. Paintball Event – 14, 15, 16 en 17 mei 2015 

 Zelfde concept als andere jaren. Er zijn nog maar weinig inschrijvingen voor het Tornooi op 

donderdag 14 mei! Graag inschrijven! 

 Omdat er weinig inschrijvingen zijn voor de donderdag trekken we het tornooi en de bbq open 

voor iedereen. Vanaf nu kan dus iedereen hiervoor inschrijven.  

 BBQ is voor het Tornooi (vanaf 12u)! Inschrijven via aaron@jkh.be 

 Gewone sessies zitten al goed vol maar er kunnen er nog een paar bij 

 Biermand van vorig jaar werd nog niet bezorgd aan de winnaars.  

 

mailto:aaron@jkh.be
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6.2. Fietslampjes actie – 2015 

Zelfde concept als andere jaren. Medewerkers zijn altijd welkom. (Mailen naar info@jkh.be) 

 

6.3. Speechless Festival en Lollipop Beach Festival – zaterdag 4 en 18 juli 2015 

 De Jeugdbewegingen kunnen zich  inschrijven als medewerker vanaf 1 juni > meer info volgt via 

mail. 

 Promo start na paintball, graag delen en liken!  

 Puntensysteem blijft hetzelfde als de andere jaren 

 Er komt opnieuw een preventiestand, ideetjes zijn meer dan welkom.  

 

6.4. Longboard Event – zaterdag 29 augustus 2015 

Ter info, meer info volgt via mail en op facebook 

 

6.5. Freexz 2.0 – 2016 

 Freexz wordt verplaatst naar voorjaar 2016 en de volledige organisatie wordt gedaan door de 

jeugddienst en jeugdraad. = kerngroep 

 Indien iemand ook in de kerngroep wil > mailen naar info@jkh.be 

 Dag zelf graag medewerking van leiding 

 Concept = 1 thema, 1 locatie, veel spelen/attracties  

 We zijn op zoek naar een nieuwe naam voor het concept > Leiding kunnen voorstellen 

doen en de winnaar wordt beloond met een bbq set/pakket. > Voorstellen mailen naar 

info@jkh.be voor 30 juni 2015. 

 

6.6. Belletax 2015/2016 

Er komt geen zeepkistenrace volgend werkjaar maar wel een Belletaxrally. Datum en meer info 

volgen nog.  

7. Opmerkingen materiaalmeesters 

Kampaanvragen moesten tegen 1 mei binnen zijn 

8. Opmerkingen secretariaat 

Offertes kampvervoer werden opgevraagd, enkel prijs gekregen van BVBA DKH (Eric Gheleyns). 

Het kampvervoer wordt dan ook terug aan hem toegewezen.  

Wijzigingen kunnen tijdig én  rechtstreeks aan hem (info@gherico.be) doorgegeven worden, met 

kennisgeving aan de voorzitter. 

9. Varia 

9.1. Mededelingen vanuit de Jeugdraad 

 

9.2. Mededelingen vanuit het Jeugdhuis 

 14 mei: Comedy Night (JB 3+ 1 gratis) 

 5 juni: Quiz 

mailto:info@jkh.be
mailto:info@gherico.be
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9.3. Mededelingen vanuit de Jeugdbewegingen 

 16 mei: Mexicaanse avond van FOS 

 5 september: Scout In Drink 

 14 september: Startdag Chiro Heist 

 Jong VLD is bezig met interessante lezingen voor te bereiden 

 

9.4. Ronde tafel 

- Maxime Aneca: Winternoten project > zoals Palm Parkies maar dan in de winter. 

 

- Tibo Rotsaert: De SGV heeft gekeken om gasten al vanaf 5 jaar te kunnen inschrijven. Hij wil 

verduidelijken dat het wel degelijk de bedoeling was de leeftijd te verlagen bij hen en niet te 

verhogen bij de andere jeugdbewegingen waardoor er commotie gecreëerd werd. 

 

- Pieter Vantorre: Via welke site kan de Van aangevraagd worden? van.jkh.be 

 

9.5. Agenda 

2015 

Paintballevent Maggy, Aaron, Frauke, Stijn 14 - 17 Mei 

’t Verzet – Comedy Night  14 Mei 

Speechless Festival Maxime, Philippe, Annelie, Stijn 4 Juli 

SGV – Tenten kamp  5 – 15 Juli 

SGV – Wouter kamp  9 – 16 Juli 

SGV – Kapoenen kamp  12 – 16 Juli 

Lollipop Beach Festival Maxime, Philippe, Annelie 18 Juli 

KSJ – Keuvelhoek Kamp  31 Juli – 7 Augustus 

KSJ - +12 Kamp  1 – 14 Augustus 

KSJ – Dorp – 12 Kamp  7 – 14 Augustus 

’t Verzet – First Men Art + CURB  7 – 16 Augustus 

Chiro – Kamp  10 – 20 Augustus 

Longboardevent Philippe, Maggy, Aaron 29 Augustus 

Vrijetijdsmarkt  6 September 

D&N vdJB  23 Oktober 

 

 

Annelie Ingelbrecht,       Magaly Dezutter, 

Voorzitter.         Secretaris. 


