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Aanwezig:

Bieke Flama (Jeugdconsulent)
Annelie Ingelbrecht, Philippe Hillemans, Maxime Vlietinck, Frauke Pauwaert, Aaron
Desmet (allen kor),
Louis Van Hollebeke (SGV)
Cedric Vlietinck, Niels Wenmaeckers (Chiro)
Elien Bultinck (PV), Pauline Mergaert (KSJ)
Maxime Aneca (JC ‘t Verzet)
Stijn De Cock, Stefaan Lagrou, Tibo Rotsaert (Gecoöpteerden)
Herman De Vriendt (Afgevaardigde Cultuurraad)
Carl Kyndt, Amaury Scheerens, Marlin Van Velzen, Maxim Vermeersch
(Studentenclub Moeder Patt’n)

Later:

Thierry Coryn (Gecoöpteerden)
Mitch Devinck, Niels Devinck (Jong VLD)

Verontschuldigd:

Magaly Dezutter, Elise Van de Wiele, Stijn Haers, David Van Geeteruyen, Elise
Lecluyse, Lien Zutterman (allen KOR),
Goedroen Lamote, Roeland Vandierendonck (FOS)
Maarten Cabooter (SGV)
Tom Devolder (PV) (JC ’t Verzet)
Wim Goethals (Gecoöpteerden)
Luc Aendenboom (Afgevaardigde Sportraad)
Jan Morbee (Schepen van Jeugd)

Afwezig

Jeroen Dewandel, Dominik Bonny, Bryan Storm, James De Brouwer, Maxime Trio,
Anthony Van Buyten, Davina Braem, Lotte Devlieger, Korneel Waeghe, Kristof Praet
(gecoöpteerden)
Jules De Waele (PV), Matthias Hillemans (PV) (SGV)
Gaetane Arys, Stan Mattheeuws (PV) (KSA)
Kevin Deknaep, Gauthier Goegebeur (PV) (JC ’t Verzet)
Robin Ide (PV), Jelle Van Erdeghem (PV) (Chiro)
Bénédict Claeys (KLJ)
Fiebe Waes, Jolien Michiels (Oranje)
Laura Vanneste (Afgevaardigde GBL)
Stijn Flama (Afgevaardigde N-VA)
Mado Pauwels (Afgevaardigde Seniorenraad)
Karolien Schotte (Afgevaardigde Sociale Raad)

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

2. Goedkeuring AV verslag dd: 9 mei 2015
Er zijn geen opmerkingen bijgevolg wordt bovengenoemd verslag goedgekeurd.

3. Coöpteren Ruth Van Ooteghem ifv Gecoro
Op de vorige algemene vergadering ging iedereen ermee akkoord dat Ruth Van Ooteghem de
jeugdraad zou vertegenwoordigen in de Gecoro. Om volledig in orde moet Ruth ook deel uitmaken
van de AV. Daarom de vraag of iedereen ermee akkoord is dat Ruth gecoöpteerd wordt in de
algemene vergadering van de jeugdraad.
De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met het coöpteren in de algemene vergadering
van de jeugdraad.
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4. Erkenning Moeder Patt’n Studentenclub door de Jeugdraad
Studentenvereniging Moeder Patt’n zou graag deel uitmaken van de algemene vergadering van de
jeugdraad. Ondertussen kunnen zij 1 jaar werking voorleggen.
De algemene vergadering erkent Moeder Patt’n als lid van de algemene vergadering van de
jeugdraad.

5. Update adviezen
5.1.

Wildplakken en andere promo

We hebben een advies geschreven met alternatieven voor promotie. Maar deze moet nog verstuurd worden.
Ter info, een overzicht van welke promo nu reeds mogelijk is:

Socio-culturele borden en toiletborden > A3 affiches bezorgen aan Toerisme, Jeugddienst en/of
Stadhuis. Zij zorgen voor de verspreiding.

Uitkrant, Seizoensbrochures, KH magazine, Jeugdvakantiebrochures, Zomeragenda > Vroeg
genoeg doorgeven!

Bibwand en ramen van de jeugddienst

Rekken voor flyers in alle gemeentelijke gebouwen > Flyers bezorgen aan Toerisme, Jeugddienst
en/of Stadhuis.

Led borden > Enkel voor grote activiteiten: led@knokke-heist.be

Digitale borden > Poster doorsturen naar communicatie@knokke-heist.be

In alle geschreven pers (KH nieuws, Tam Tam, evenementenkalender op websites ..) > Via
evenementaanvraag of doorgeven naar communicatie@knokke-heist.be (Perstekst + afbeelding)
> Alle promotiemateriaal kan ook doorgestuurd worden naar verenigingen.communicatie@knokke-heist.be
(Perstekst, poster, foto’s). Dan wordt gezorgd voor de verspreiding.

5.2.

Schuttersplein

De jeugdraad heeft de vraag aan het College van Burgemeester en Schepenen gesteld of het schuttersplein
beschikbaar blijft voor jeugdbewegingen en niet georganiseerde jeugd nu er een voetbalveld op gemaakt
is. Het College heeft ons bevestigd dat het plein toegankelijk blijft en dat de trainingen enkel doorgaan op
woensdagmiddag en direct na school.

6. Evaluatie voorbije activiteiten
6.1.




6.2.

Paintballevent – 14 – 17 mei 2015
Redelijk veel volk, maar heel weinig jeugdbewegingen
Moeten we tornooi en bbq nog organiseren? Opentrekken naar iedereen, eventueel eerste 2 weken
inschrijving behouden voor de jeugdbewegingen.
Andere locaties zoeken want relatie met buren blijft moeilijk (kunstgrasveld in Westkapelle,
voetbalveld/schietplein Heist, ..)
Fietslampjesactie – mei 2015

Alle 6de jaars hebben terug lichtjes gekregen. Deels door de kikker, deels gewoon uitgedeeld in de klas.
(We kunnen niet alle klassen elk jaar bezoeken)
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6.3.








6.4.









6.5.
Dag:




Nacht








6.6.




Speecheless Festival – zaterdag 4 juli 2015
950 aanwezigen
Foute Party was geen schot in de roos, RNB stage daarentegen wel.
Bedankt aan iedereen voor de hulp.
Afbraak liep niet super vlot doordat we met weinig waren.
Dit jaar zouden we de RNB stage opnieuw behouden en een Housestage toevoegen.
Alles zal openlucht zijn, met shelters op verschillende plaatsen.
Verschillende foodtrucks, veel inkleding

Lollipop Beach Festival – zaterdag 18 juli 2015
Opnieuw 2300 man, blijft gelijk
Niet echt incidenten
Bedankt aan iedereen voor de hulp
De hulp bij de afbraak was op 2 handen te tellen. Heel jammer want hierdoor verliezen we veel
geld aan een professioneel afbraakteam. Bedankt aan de enkelingen die toch bleven helpen.
We zoeken naar een oplossing voor de afbraak en opbouw want hier zijn nooit niet echt veel
vrijwilligers voor. Zijn er mensen die het bv zien zitten om enkel afbraak en opbouw te doen?
Volgend jaar behouden we het concept. 5 jaar LBF!
Meer volk voor supply, op gegeven moment stond Niels alleen op supply voor 2 bars
Jeugdbewegingen verliezen veel geld door de strafpunten en door niet zoveel te helpen. (Promo
is bijvoorbeeld iets waar je heel veel punten mee kan verdienen).

Dag en nacht van de jeugdbeweging – vrijdag 24 oktober 2015

Bedankt aan de helpers
Boterkoeken Knokke waren nipt.
Er waren meer kindjes dan vorig jaar, meer boterkoeken in Knokke dan in Heist
Voorstel van 1 locatie voor Heist en Knokke, maar kleine kindjes zullen niet altijd verder rijden,
nu ligt het meestal op de weg naar school. Dus misschien toch op 2 locaties houden..
Te weinig frietjes
Waarom werd er zo plots gestopt? Werd absoluut niet geapprecieerd door de jeugdbewegingen.
o Geen nieuw vat aansluiten.
o Onrespectvol gedrag tov de jeugdraad
o De opkuis was redelijk heavy voor enkel kor door het mosselgevecht
Idee om een uur door te geven op voorhand en zeggen dat het een etentje is met sluitingsuur.
Meerdere vaten van 30 liter voorzien.
Tom (Devolder) heeft de toiletten gekuist. Bedankt!
Nogmaals merci aan Matthias Hillemans om heel de dag te helpen

Intrede van de Sint – Vrijdag 27 november 2015

Opnieuw 350 kindjes blij gemaakt
Het begint een beetje te druk te worden waardoor we niet op tijd klaar zijn voor de officiële
opening van de schaatspiste
o Vroeger beginnen
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o Ouders geen foto’s laten nemen maar zelf van elk kindje een foto maken
o Sluitingsuur vermelden op de affiche
Bedankt aan alle pieten en de sint!

7. Aankomende activiteiten
Volgend jaar in december zijn er terug verkiezingen voor het dagelijks bestuur van de jeugdraad. Denk je
er over na om je dan eventueel kandidaat te stellen dan is het interessant om nu al eens mee te draaien
in de werking van de jeugdraad. Dit kan bijvoorbeeld door in 1 van de werkgroepen te komen.
Volgend jaar stoppen er veel van ons, dus het is altijd goed dat er nu al nieuwe mensen de werking leren
kennen.

7.1.

Kerstboomverbranding – zondag 10 januari 2016

Ter info, iedereen welkom. Ook om eventueel te helpen.

7.2.

Leidingsweekend – 19-21 februari 2016

Datum blijft dezelfde. Meer info volgt nog.

7.3.

Quiz – vrijdag 26 februari 2016

Ter info, maak alvast een groepje!
Indien iemand prijzen zou hebben zijn deze ook zeker welkom.

7.4.

Jungle is Massive – 5 Maart 2016

Ter info. Zelfde concept als andere jaren.

7.5.

EHBO sessies – maart 2016

Verschillende sessies basis EHBO in maart 2016. Datum goed voor jullie? Welk moment liefst? Vrijdagavond
en zaterdagochtend verspreid over verschillende weken.

7.6.

Paasgrabbel – zaterdag 26 maart 2016

Ter info, we zoeken nog mensen voor de werkgroep en goede ideetjes!

Meer eitjes voorzien

Kleinste kindjes nog eens opsplitsen want groot verschil tussen 3 en 5 jarigen

7.7.






Kaboem – zaterdag 9 april 2016
De jeugddienst en jeugdraad nemen de volledige voorbereiding op zich.
Graag hulp van de leiding en evt. oudste gasten op de dag zelf
Gasten aanmoedigen om zich in te schrijven.
Alles gaat door in Westkapelle in en rond de Molenhoek en het oud voetbalveld.
Er zullen 3 werelden zijn (Land van Morgen, Jungleland, Wonderwaterland) met veel verschillende
workshops zijn. Kinderen moeten telkens uit blokken kiezen (systeem Roefel)
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7.8.







7.9.



7.10.



7.11.

Belletax rally – zondag 17 april 2016
Organisatie van de huidige kor samen met oud korleden/oud wg belletaxleden
Voor alle leiding en +16 gasten
Inschrijven kan voor snelheid en voor originaliteit
Wij zorgen voor go carts, jullie hoeven dus enkel versiering van de kar en 6 deelnemers per ploeg
te voorzien.
Graag veel deelnemers van de jeugdbewegingen, zowel voor originaliteit als snelheid.
Snel inschrijven want de plaatsen zijn beperkt. We kijken om eventueel jeugdbewegingen de kans
te geven al iets vroeger in te schrijven.

Paintballevent – 5 – 8 mei 2016
Ter info
Het tornooi zou voor iedereen toegankelijk zijn

100 dagenfuif – vrijdag 6 mei 2016
Alle scholen doen terug mee
We zoeken nog steeds een locatie

Longboardevent – zaterdag 28 mei 2016

Ter info

8. Opmerkingen materiaalmeesters


Graag wat meer respect en zorg voor het materiaal. Er raakt veel materiaal kwijt of beschadigd.

9. Opmerkingen secretariaat



Kampvervoer van zomer 2015 werd betaald.
Winst strandfuiven wordt zo snel mogelijk betaald. Gelieve jullie rekeningnummer nog eens te
bezorgen aan Annelie

10. Varia
10.1.

Mededelingen vanuit de Jeugdraad

10.2.

Mededelingen vanuit het Jeugdhuis





10.3.


’t Verzet is aan het uitzoeken wat ze gaan doen met de BTW-regeling (zoals het er nu uitzien zullen
ze boven de grens vallen waardoor er BTW zal betaald moeten worden)
’t Verzet is open met oudejaar, doen een feestje
De zaal is nu uitgerust met podiumstukken, receptietafels, basis geluidsinstallatie

Mededelingen vanuit de Jeugdbewegingen
Geen
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10.4.


10.5.

Ronde tafel
Geen

Agenda

Chiro– Kerstmarkt
KSJ – NYE
Kerstboomverbranding
KSJ – Show
Leidingsweekend
Quiz
FOS – Taptoe
Jungle is Massive
FOS – Praatcafé
Paasgrabbel
’t Verzet – Praatcafé
Chiro – Pastaavond
Kaboem
Belletaxrally
Scouts – Praatcafé
Paintballevent
100 dagenfuif
Longboardevent
Speechless Festival
Lollipop Beach Festival

Annelie Ingelbrecht,
Voorzitter.

19 December
31 December
2016
Maggy, Frauke, Aaron, Philippe

10 Januari
12 – 13 Februari
19 – 21 Februari
Aaron, Philippe, Dave, Stijn
26 Februari
27 Februari
Maxime, Philippe, Aaron
5 Maart
25 Maart
26 Maart
1 April
2 April
Aaron, Maggy, Elise, Elise, Annelie, 9 April
Lien
Dave, Maxime, Philippe, Kristof, 17 April
Jeroen, Maggy, Stijn DC
29 April
5 – 8 Mei
Maxime, Philippe, Annelie, Aaron, 6 Mei
Stijn
Maggy, Philippe, Aaron
28 Mei
Maxime, Philippe, Annelie
2 Juli
Maxime, Philippe, Annelie
16 Juli

Magaly Dezutter,
Secretaris.

