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Aanwezig: Annelie Ingelbrecht, Matthias Hillemans (KOR) 

Robin Lantsoght, Mike Deleersnyder (PV) (FOS) 

Loic Winne, Stan Mattheeuws, Julie Leber (KSA)  

Bieke Flama (Jeugdcoördinator)  

Magaly Dezutter (Gecoöpteerden) 

Herman De Vriendt (Afgevaardigde Cultuurraad) 

Verontschuldigd: Philippe Hillemans, Maarten Cabooter, Maxime Vlietinck, Maxim Trio, Tibo Rotsaert 

(KOR),  

Jan Morbee (Schepen van Jeugd)  

Goedroen Lamote (FOS) 

Kevin Daeninck (PV) (KSA) 

Stijn Haers, Frauke Pauwert, Stefaan Lagrou, Ruth Van Ooteghem, Stijn De Cock, 

Thierry Coryn (Gecoöpteerden) 

 

Afwezig Kristof Praet, Elise Van de Wiele, Lotte Devlieger, David Van Geeteruyen, Lien 

Zutterman, Wim Goethals, Aaron Desmet, Elise Lecluyse (gecoöpteerden) 

Louis Van Hollebeke, Jules De Waele (PV) (SGV) 

Maxim Stockx (PV) (FOS) 

Gaetane Arijs (PV) (KSA) 

Cedric Vlietinck, Gwijde Rappé, Robin Ide (PV), Niel Couhysder (PV) (Chiro) 

Alexander Bleyaert, Marlin Van Velzen, Margaux Maes (PV), Luk Landuyt (PV) 

(Studentenclub Moeder Patt’n) 

Tom Devolder (PV), Gauthier Goegebeur (PV), Venita Vandenbroele, Maxime 

Aneca, Kevin Deknaep (JC ’t Verzet)  

Aumaurie Deneckere, Joren Bruynooghe (Oranje) 

Nick Wenmaeckers, Mitch Devinck, Glenn Neyts (Jong VLD) 

Stijn Flama (Afgevaardigde N-VA) 

Karolien Schotte (Afgevaardigde Sociale Raad) 

Mado Pauwels (Afgevaardigde Seniorenraad) 

Luc Aendenboom (Afgevaardigde Sportraad)  

Laura Vanneste (Afgevaardigde GBL) 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en meldt de verontschuldigingen. 

2. Goedkeuring AV verslag dd: 16 december 2016 

Er zijn geen opmerkingen bijgevolg wordt bovengenoemd verslag goedgekeurd. 

3. Update adviezen 

Ravelingen: Iedereen is uitgenodigd geweest op de infovergaderingen rond de nieuwe Ravelingen. 

De jeugdraad is ook geweest en hebben onze opmerkingen/suggesties doorgegeven.  

Iedereen vraagt zich af wat in tussentijd gedaan zal worden, waar worden de activiteiten 

georganiseerd die normaal in de Ravelingen door gaan? 

Verder is het zeer jammer dat er nog geen concreet voorstel is voor de lokalen van de Chiro, 

Oranje en VP. Dit was een ideale gelegenheid om dit mee op te nemen in de plannen.  

 

Nachtwinkels: Normaal moesten we hier advies op geven, maar dit werd verplaatst naar de 

gemeenteraad van september zodat het nog herwerkt kan worden.  
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4. Evaluatie voorbije activiteiten 

4.1. Kerstboomverbranding – zondag 15 januari 2017 

• Terug redelijk goed opkomst 

• Naar volgend jaar toe dienen we het event te herwerken. Ideeën zijn meer dan welkom.  

• Eventueel een winter foodfestival, de meeste mensen komen gewoon voor de sfeer.  

 

4.2. Leidingsweekend – 3 – 5 maart 2017 

• Zeer positief! Heel toffe activiteiten, zeker de tandems. Ook de activiteit van de jeugdraad was 

zeer geslaagd.  

• Vanaf het begin zou er meer duidelijkheid moeten zijn over het slotuur/verloop van het feestje. 

• De locatie kan misschien wat gezelliger, maar is moeilijk om te vinden voor zo een grote groep.  

• Bus vroeger laten komen.  

• Bedankt aan iedereen om er zo een leuk en positief weekend van te maken 

• Ideeën voor de volgende editie zijn altijd welkom.  

 

4.3. Quiz – vrijdag 24 maart 2017 

• Volledig volzet!  

• Volgend jaar kijken we eventueel voor 10 mooie prijzen en voor de rest niets 

• Moeilijke en makkelijke rondes  

• Iets originelers, tussenrondes,… 

 

4.4. Paasgrabbel – zaterdag 15 april 2017 

• Iets minder deelnemers, waarschijnlijk omdat het op het einde van de vakantie viel 

• Activiteiten aan de kant van Café Cultuur doen volgende keer 

• Grabbelveld voor kleinste kindjes wel of niet bij de rest? Elk jaar een discussie-/twijfelpunt. Apart 

is blijkbaar wel de algemene consensus, maar ernaast is meer sfeer. 

• Eventueel eens veranderen van locatie.  

• Bedankt aan wie kwam helpen! 

 

4.5. Belletaxrally – zondag 23 april 2017 

• Heel erg jammer dat dit niet is kunnen doorgaan 

• Waarschijnlijk zijn we zelf ook wat te laat begonnen met de reclame 

• Wat doen we met dit event?  

• Heel erg bedankt aan de mensen die er toch zoveel tijd ingestopt hebben!  

 

4.6. 100 dagenfuif – zaterdag 13 mei 2017 

• Heel geslaagd, enkel jammer dat het maar met 1 school was.  

• Controle op alcohol aan minderjarigen blijft heel belangrijk  

• BunnyVlogs is een beetje een last op evenementen, eens kijken wat er aan kan gedaan worden. 
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4.7. Fietslampjesactie – mei 2017 

• Deze worden volgende week uitgedeeld aan alle 6des.  

• In januari hebben we ook fietscontroles gedaan en we zien elkaar dat de resultaten iets 

verbeteren.  

• Moedig ook jullie gasten en leiding aan om veilig in het verkeer te komen.  

 

4.8. Praatcafés  

• Zoals elk jaar met ups en downs 

• De scouts organiseert nog 1 in de zomer, datum wordt zo snel mogelijk doorgegeven.  

• Een mail met info over ‘wat is een praatcafé’ naar de jeugdbewegingen sturen in het begin van 

het jaar. En nog meer informeren over de organisatie.  

5. Aankomende activiteiten 

5.1. EHBO sessies – juni/juli 2017 

• Voor de kampen zal in de lokalen van KSA, FOS, Chiro en SGV een praktische sessie gegeven 

worden over veiligheid in en rond het lokaal + opfrissing van de basisehbo.  

• Daarna worden ook de EHBO zakken terug aangevuld indien de minima gehaald zijn.  

• Meer info volgt zo snel mogelijk 

• Graag sessies ’s avonds.  

• Ontsmetting in spuitbus ipv kleine flesjes + reinigingsdoekjes kopen  

 

5.2. Sol at the Beach + Lollipop Beach Festival – 1 & 15 juli 2017 

• 1/07: Sol at the Beach = RNB, klein event, gezellig, met nodige inkleding 

• 15/07: LBF = zelfde concept als andere jaren 

• De medewerkersformulieren staan online, graag invullen 

• Achteraf organiseren we nog een medewerkersfeestje zoals reeds besproken via de hoofdleiders. 

Dit wordt niet in de lokalen georganiseerd maar op een leuke locatie en is enkel toegankelijk voor 

wie hielp op de fuiven.  

• We doen mee met een project van de Provincie West-Vlaanderen om duurzame kustevents te 

organiseren. Met kleine ingrepen proberen we duurzamer te organiseren.  

 

5.3. Summer is Magic + Kidsevent – 5 & 6 augustus  2017 

• Summer is Magic = Optreden Niels Destadsbaeder en The Magical Flying Thunderbirds 

• Kidsevent = Optredens van Knal, K3 en Samson & Gert, heel veel randanimatie, foodkraampjes, 

kindershow, …  

• Iedereen meer dan welkom!  

6. Uitleg kansenfonds 

Enkele personeelsleden van de gemeente organiseren jaarlijks een actie met Music for Life. Dit 

jaar wordt met de opbrengst het kansenfonds opgericht. Dit is een fonds opgericht om kinderen 

met minder kansen (bv. Geen geld genoeg voor op buitenlands kamp) te ondersteunen. 

Aanvragen voor toelagen kunnen enkel via leden van de stuurgroep gedaan worden en (onder 

andere de jeugdraad is hier lid van= Maxim Trio) Indien jullie dus merken dat ouders het moeilijk 

hebben om bv lidgeld, kampinschrijving, uniform, … te betalen kunnen jullie een gemotiveerde 

aanvraag doen via de jeugdraad voor tussenkomst. Daarna wordt in de stuurgroep beslist of er 

een tussenkomst van het fonds komt.  
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Doe bonnen kunnen ook nog altijd gebruikt worden om vrijetijd activiteiten te betalen. Jullie 

kunnen deze doe bonnen binnenbrengen op de jeugddienst die dan zorgen voor de betaling 

ervan. 

7. Opmerkingen materiaalmeesters 

Er is een nieuwe camionette, dit is mogelijk dankzij een schenking van Rotary Knokke-Oostkust 

en Rotary Zeebrugge-Oosthoek.  

We zouden de camionette graag nog vele jaren gebruiken dus vragen om er heel voorzichtig mee 

om te gaan. Indien je toch iets zou tegenkomen, laat dit dan ook direct weten aan iemand van de 

jeugdraad.  

De regels blijven dezelfde: bestuurder moet 21 jaar zijn en minstens 1 jaar zijn/haar rijbewijs 

hebben. Het volledige regelement vind je op onze website, daar kan ook gereserveerd worden.  

 

Er is een nieuwe website van de uitleendienst, hierop kan je alle aanvragen van jouw vereniging 

zien. Opgelet! Je krijgt voorlopig nog geen mail indien je aanvraag goedgekeurd is, maar kan dit 

wel op de site zelf zien. (uitleendienst-jkh.be)  

 

Alle websites zullen worden gecentraliseerd via de website van de jeugdraad, voorlopig kan nog 

via de oude websites gewerkt worden. (paintballverhuur.jkh.be)  

8. Opmerkingen secretariaat 

De offertes voor het kampvervoer zijn aangevraagd en Eric zal opnieuw het vervoer uitvoeren.  

 

Het indienen van de subsidies zal digitaal gebeuren, eens de website klaar is stuur Bieke deze 

door naar iedereen. Draaiboek werd doorgestuurd naar iedereen.  

Opgelet! Na 31 juli zal de website niet meer werken, dien dus op tijd in! 

9. Varia 

9.1. Mededelingen vanuit de Jeugdraad 

• We hebben ook een nieuwe gewone website. (www.jkh.be). Alle sites voor uitleningen (materiaal, 

tent, van, paintball) zullen hier ook in verwerkt worden.  

• Met de opbrengst van de 2 MAX dagen zal een muziek installatie aangekocht worden en iets 

georganiseerd worden voor leiding van de jeugdbewegingen op vrijdag 6 oktober. Meer info 

hierover volgt nog. ’t Verzet viert dat weekend normaal hun 5 jarig bestaan, we spreken hiervoor 

nog af.  

 

9.2. Mededelingen vanuit het Jeugdhuis 

• Verzet heeft 2 zwarte parasols zonder voeten, wil er een JB deze hebben? Contact opnemen met 

‘t Verzet 

 

9.3. Mededelingen vanuit de Jeugdbewegingen 

• De jeugdbewegingen ondervinden allemaal veel last van de vuile parken/bossen. Overal ligt 

uitwerpselen van honden, afval, drugsnaalden,... (bv Ijzerpark, Koningsbos) Jeugdbewegingen 

kunnen hier niet meer op een deftige manier gaan spelen met hun gasten. KSA heeft al een 

klacht ingediend maar er komt geen reactie op.  

http://www.jkh.be)/
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• Jeugdbewegingen willen meehelpen aan Beach Clean Up, opkuis Park 58, .. maar krijgen hier 

nooit info over. We informeren eens of hier meer communicatie rond kan komen.  

• Voorlopig is er geen nieuws over de heropstart van KLJ Westkapelle.  

• FOS heeft boxen gekregen, maar heeft er teveel. Indien iemand deze wil hebben kunnen ze 

contact opnemen met de FOS 

• In de lokalen van de FOS zijn overal bakjes voor internet maar de aansluiting is er niet. Zou het 

mogelijk zijn om dit toegankelijk te maken?  

• Er is nieuwe groepsleiding bij de scouts. 

• De KSA kan hun printer niet gebruiken omdat de UTP kabel van het internet niet meer 

aangesloten is in de jeugddienst. De jeugddienst kijkt om dit terug aan te sluiten.  

• De deuren van de KSA staan telkens open terwijl niemand in hun lokaal geweest is. Bieke kijkt 

om de sloten uit te lezen zodat de schuldige gevonden kan worden. De KSA kijkt om terug door 

te geven wie welke sleutel heeft. (Naam + rijksregisternummer) 

• De KSA vraag zicht af wat de staat van de kokstent van de jeugdraad is. De jeugdraad weet dit 

zelf niet gezien hij enkel nog maar gebruikt wordt op KSA kamp. Best navraag doen bij de 

koks/leiding van vorig jaar.  

 

9.4. Ronde tafel 

 

• De jeugddienst heeft een nieuw meubilair.. dus ze geven de oude stoelen weg, wie stoelen (niet 

plooibaar en stapelbaar) wil neemt contact op met de jeugddienst.  

 

 

9.5. Agenda 

A Fin’17 FOS 24 juni 

Kaboem Jeugddienst 24 juni 

Ribbetjesavond SGV 28 juni 

Sol at the beach Maxime, Annelie, Philippe, Tibo, 

Matthias, Maxim 

1 juli 

Tenten kamp SGV 1 – 15 juli  

Kapoenenkamp SGV 10 – 14 juli  

Welpen & kabouterskamp SGV 11 – 17 juli  

Lollipop Beach Festival Maxime, Annelie, Philippe, Tibo, 

Matthias, Maxim 

15 juli 

Kamp FOS 17 – 29 juli  

Keuvelhoek kamp KSA 31 – 7 augustus 

Dorp + 12 kamp KSA 1 – 14 juli 

Summer is Magic Maxime, Annelie, Philippe, Tibo, 

Maarten, Matthias 

5 augustus 

Kidsevent Maxime, Annelie, Philippe, Tibo, 

Maarten, Matthias 

6 augustus 

Dorp – 12 kamp KSA 10 – 17 augustus 

Kamp Chiro 10 – 20 augustus 

 

 

Annelie Ingelbrecht,       Matthias Hillemans, 

Voorzitter.         Secretaris. 

 

 

 

 


	1. Verwelkoming door de voorzitter
	2. Goedkeuring AV verslag dd: 16 december 2016
	3. Update adviezen
	4. Evaluatie voorbije activiteiten
	4.1. Kerstboomverbranding – zondag 15 januari 2017
	4.2. Leidingsweekend – 3 – 5 maart 2017
	4.3. Quiz – vrijdag 24 maart 2017
	4.4. Paasgrabbel – zaterdag 15 april 2017
	4.5. Belletaxrally – zondag 23 april 2017
	4.6. 100 dagenfuif – zaterdag 13 mei 2017
	4.7. Fietslampjesactie – mei 2017
	4.8. Praatcafés

	5. Aankomende activiteiten
	5.1. EHBO sessies – juni/juli 2017
	5.2. Sol at the Beach + Lollipop Beach Festival – 1 & 15 juli 2017
	5.3. Summer is Magic + Kidsevent – 5 & 6 augustus  2017

	6. Uitleg kansenfonds
	7. Opmerkingen materiaalmeesters
	8. Opmerkingen secretariaat
	9. Varia
	9.1. Mededelingen vanuit de Jeugdraad
	9.2. Mededelingen vanuit het Jeugdhuis
	9.3. Mededelingen vanuit de Jeugdbewegingen
	9.4. Ronde tafel
	9.5. Agenda


