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Aanwezig: Maarten Cabooter, Maxim Trio, Marlin van Velzen, Matthias Hillemans , Flore 

Ruysschaert, Benny Reubens, Pieter-Jan Bode, Lindsay Dewaele (KOR)  

Tessa Van Nieuwenhuyse (kandidaat gecoöpteerde, KOR) 

Flore Van Maldeghem, Vande Woestyne Charlotte (PV), Vantorre Pieter (FOS) 

Bart Huys (PV), Loïc Winne (KSA) 

Chanel Proot, Dylan Demeester (PV), Neil Couhysder (Chiro) 

Matthias Desmedt (PV), Mitch Devinck (Jong VLD) 

Philippe Hillemans, Annelie Ingelbrecht (Gecoöpteerden) 

Jan Morbee (Schepen van Jeugd)   

Jolien Vandierendonck (Jeugdconsulent)  

 

Verontschuldigd: Mike Deleersnyder (KOR)  

Stefaan Lagrou, Wim Goethals, Maxime Vlietinck, Ruth Van Ooteghem  

(Gecoöpteerden)  

Annie Vandenbussche (toekomstig schepen Jeugd) 

Bieke Flama (Jeugdcoördinator), 

Glenn Neyts (Jong VLD) 

 

Afwezig: Guillaume Maertens (kandidaat gecoöpteerde/KOR) 

Robin Boens (PV), Stan Mattheeuws (KSA) 

Albracht Tristan, Flor Cattoor, Dries Desmidt, Maxim Pauwels (SGV) 

Robin Lantsoght (PV) (FOS) 

Maxime Aneca, Kevin Deknaep, Tom Devolder, Gauthier Goegebeur (’t Verzet) 

Joren Bruynooghe, Amaurie Deneckere (Oranje) 

Thierry Coryn, Stijn Decock, Aaron Desmedt, Lotte Devlieger, Magaly Dezutter, Stijn 

Haers, Elise Lecluyse, Frauke Pauwaert, Tibo Rotsaert, David Van Geeteruyen, Lien 

Zutterman (Gecoöpteerden) 

Karolien Schotte (Sociale raad), Mado Pauwels (Seniorenraad), Herman De Vriendt 

(Cultuurraad), Luc Aendenboom (Sportraad) (Afgevaardigden adviesraden) 

 

 

 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter  

 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en meldt de verontschuldigingen.  

 

2. Goedkeuring AV verslag dd: 25 mei 2018 

 

Het aangepaste verslag werd doorgestuurd met de uitnodiging. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
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3. Update adviezen 

 

3.2. Advies Gemeenteraadsverkiezingen 

 

Inhoudelijk 

Na de analyse van de enquête en de punten die behandeld werden op het debat werd een advies opgesteld 

naar de gemeente uit. Deze handelde over de onderwerpen mobiliteit en verkeersveiligheid, vrije tijd en 

speelruimte, de band tussen toeristische economie en overlast en vergrijzing en huisvesting. 

  

Binnen het onderwerp ‘mobiliteit en verkeersveiligheid’ vroegen we geargumenteerd om duurzame 

mobiliteit voor de jeugd meer bereikbaar, makkelijker en goedkoper te maken evenals subsidies bij het 

gebruik van openbaar vervoer met jeugdbewegingen. 

 

Binnen ‘vrije tijd en speelruimte’ werd aangegeven dat onze participanten aan de enquête geen groot 

tekort vonden in vrijetijdsbesteding en fysieke speelruimte. Het aanbod fuiven verbreden werd echter wel 

aangegeven. 

 

Binnen ‘toeristische economie en overlast’ opteren we een campagne op te richten ‘laat kinderen kind 

zijn, laat kinderen luid zijn’ waarbinnen kinderen en jongeren de fysieke en mentale ruimte krijgen om 

zichzelf te zijn, jong te zijn en te mogen rondhangen, spelen en lawaai te maken. Tijdens het toeristisch 

hoogseizoen komende klachten over de jeugd nog meer naar voren dan tijdens andere periodes. We 

wilden hier vooral meegegeven dat ‘onze’ jeugd hier zeer weinig aandeel in heeft en het viseren van onze 

jongeren ervoor zorgt dat de jeugd zich niet gehoord voelt in hun eigen gemeente. 

 

Binnen ‘vergrijzing en huisvesting’ geven we aan dat dit in de ogen van de jeugd prominente onderwerpen 

zijn. Het ‘rusthuisgevoel’ en de dure huisvesting zorgt ervoor dat minderen jongeren in Knokke-Heist 

blijven. Een rechtstreeks gevold is minder jongeren in de jeugdbewegingen. Dit maakt dat 

jeugdbewegingen een uitstervend ras kunnen worden indien dit niet wordt aangepakt. 

 

Het volledige advies vind je als bijlage in dit verslag. 

 

Aanvulling schepen Morbee 

 

Mooi en deskundig advies 

Werd in college besproken 

 

Gemeentebestuur Knokke-Heist zet ook in op de punten die aan bod komen:  

Mobiliteit: er komt een fietsplan voor de volledig gemeente 

In advies: voorstel voor spiegels, maar gemeente mag geen spiegels meer plaatsen. Wie de spiegel 

plaatst zou verantwoordelijk zijn voor eventuele ongevallen 

Openbaar vervoer: aanbevelingen van gemeentebestuur naar de Lijn vallen in dovemansoren. Grote 

frustratie bij meerdere gemeentes. 

 

Vrije tijd en speelruimte:  

Jeugd was volgens de bevraging tevreden over het aanbod in de gemeente 

Masterplan Spelen en Verpozen is al enkele jaren in voege, daarbij worden alle speelterreinen aangepakt 

en vernieuwd 
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Fuiven: is inderdaad inherent aan het jong zijn. Nieuwe grote Ravelingen wordt (als alles goed gaat) in 

voorjaar 2019 gebouwd. +/-10.000 mensen capaciteit: vergelijking met fuifzaal Kortrijk: Tranzit. 

- Vraag Neil en Loïc: inspraak van jeugd en jeugdbewegingen ivm drankaankoop (of dit al dan niet via 

de zaal moet verlopen) 

 

Toerisme en overlast 

Schuld word inderdaad soms afgeschoven op de jeugd. De meeste klachten gaan uit naar de 

stranduitbatingen, Verweeplein, Scoop, … deze jongeren, jongvolwassenen zijn niet altijd van Knokke-

Heist 

 

Vergrijzing en huisvesting 

Tegemoetkoming pogen met o.a. Heulebrug, er zijn veel strenge regels en voorschriften zodat de ruimte 

effectief naar plaatselijke bevolking gaat. Bij eerste fase was dit wat misgelopen. 

Na Heulebrug zal Keuvelwijk (achter de Pluim) een vergelijkbare wijk zijn. 

 

Schepen Morbee bedankt het huidige bestuur en de aanwezigen voor de inzet en vertrouwen. Vanaf 3 

januari 2019 zal schepen Vandenbussche schepen van jeugd zijn. Tijdens afgelopen legislatuur is er 

steeds goede samenwerking geweest.  

Centrale boodschap: geniet van de tijd in de verenigingen en als jongere. Veel succes aan de volgende 

ploeg! 

 

3.3. Advies verdeling subsidie jeugdwerkinitiatieven 

 
 Er werd een positief advies gegeven.  
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4. Evaluatie voorbije activiteiten  

 

 

4.2. LBF – 14 juli 2018 

 

Algemeen: 

Evenement zelf was op zich een succes: veel volk, leuk, maar toch is er een financieel verlies. 

+/-€15.000 verlies 

 

Reden: te groot willen doen, waardoor er een te hoge productiekost was: 

- Artiesten 

- Special effects 

- Opbouw en afbraak 

- Uit handen moeten geven 

- … 

Leren uit fouten: in de toekomst anders aanpakken 

 

Als er winst is, wordt de winst verdeeld. Gezien het evenement verlieslatend was, volgt er geen financiële 

tegemoetkoming. Waarvoor excuses vanuit het bestuur. 

De medewerking aan evenementen zit wel vervat in het subsidiereglement Jeugdwerkinitiatieven. 

 

Toekomst: 10x kleiner, niet per se hetzelfde concept. Nog niet zeker of dezelfde naam zou gebruikt 

worden of niet. 

 

Loïc: Speechless was ook oké, al was er minder volk en was het ook verlieslatend. Lollipop was een grote 

naam en veel volk, maar toch ook verlieslatend. Met kleine fuif is het meer voor eigen volk en kunnen de 

jeugdbewegingen het meer ondersteunen. 

Jeugdraad is voor en door jongeren in Knokke-Heist, dit is bij Lollipop altijd uit het oog verloren. 

Matthias: ook niet de bedoeling dat alle jeugdbewegingen moeten helpen, maar dat ze ook gewoon 

kunnen komen om zich te amuseren. 

Neil: naam maakt niet uit, want zegt niet veel naar de jeugd van hier en de jeugdbewegingen. Ander 

concept zal beter zijn. Het is jammer dat we nu naar onze leidingsploegen moeten communiceren dat ze 

er met 15 personen hebben gestaan en dat er niets tegenover staat.  

Annelie: iedereen heeft goede ideeën, maar ga dan in de werkgroep om het samen te organiseren. 

 

Besluit: nu terugkoppelen naar leiding, ideeën verzamelen, eerste vergadering: 15 februari om 19u (voor 

praatcafé SGV).  

Voor 28/12 stuurt iedere jeugdbeweging 2 leiders door die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan de 

strandfuif. Stuur een bericht met telefoonnummer en naam naar maxim@jkh.be 

 

Datum evenementenstrand ligt al +/- vast, kan wellicht nog aangepast worden. Beachvolley ligt nu al 

vast.  
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4.3. Kidsevent – 4 augustus 2018 

 

Algemeen:  

K3 was een risico, bovendien was er te weinig volk, waardoor het ook verlieslatend was. 

De promo kon ook beter. 

 

Financieel: +/-€16.000 verlies 

 

Kidsevent zal er volgend jaar niet meer zijn. 

 

4.4. Praatcafés   

 

SGV: 27 juli: leuk 

JR: Halloween  weinig volk  

 

4.5. Debattle – 6 oktober 2018 

 

Applausje voor Flore! 

 

Bedankt om met zoveel jeugdbeweging aanwezig te zijn! 

 

In de zomer werd er door de werkgroep een enquête opgesteld en verspreid via de scholen, 

jeugdbewegingen en verschillende sociale media. De antwoorden van deze enquête werden verwerkt in 

een analyse en deze werden doorgestuurd naar de verschillende politieke partijen in Knokke-Heist. Hierna 

werd er op 6 oktober een openbaar debat aangekondigd met de verschillende partijen van Knokke-Heist 

in functie van de jeugd. Voor het debat was er een mooie opkomst van een 40-tal mensen (meer dan wij 

verwacht hadden) en een zeer gemengd publiek (zowel ouderen als jongeren). De werkgroep is hier dan 

ook zeer blij mee. Alvorens het debat startte werd er een algemene uitleg gegeven omtrent de 

verkiezingen door de werkgroep. Stad Knokke-Heist heeft deze presentatie gezien en op een later moment 

opgevraagd om zo de mensen te kunnen informeren naar de volgende verkiezingen toe. Het debat zelf 

ging vlot en er was een goede moderator aangesteld. Soms wat te oppervlakking gebleven, daarom is 

een idee om elke twee jaar soortgelijk debat te organiseren om dieper rond een thema te werken en 

vinger aan de pols te houden over wat er al verwezenlijkt is. 

 

Na het debat werd door de werkgroep een advies uitgeschreven naar de gemeente toe. 

 

Feedback vanuit de verenigingen: 

- Debat was heel waardevol, zowel uitleg en debat zelf 

- Niet alle aanwezigen waren jeugd 

- Ook voor mei waardevol? Dan moet er een andere invalshoek ingenomen worden. Een deskundige 

die politiek geschoold is om partijen etc. uit te leggen -> zeker waardevol! Doen!  
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4.6. Dag en nacht van de jeugdbeweging – 19 oktober 2018 

 
DVDJ 

- Mooie opkomst (zoals elk jaar meer in Knokke dan in Heist, maar we blijven dit zo doen)  

- We zijn blij dat het zoveel aantrek heeft  

 

NVDJ  

- Goeie sfeer  

- Aanwezig van verschillende JBN, jammer dat er enkele op leidingsweekend zijn (KSA) 

 

Feedback vanuit de verenigingen: 

- KSA belooft niet meer op weekend te gaan 

- Opmerking slager: ribben meenemen! 

 

 

4.7.  Halloween – 27 – 31 oktober 2018 

 

- 1302 bezoekers 

- 5 dagen  

- Zeer groot  

- Bedankt aan de vele acteurs! Bedankt aan de jeugddienst! 

- 5 avonden -> 5 thema’s waren goed idee 

Algemene feedback:  

- Groot succes 

- Toplocatie 

- WC aan ingang 

- Wachtrij entertainen 

Feedback vanuit de verenigingen: 

- Heel goed! 

 

4.8. Intrede van de Sint – 30 november 2018 

 

Goeie sint 

300 kindjes 

Goeie sfeer 

Bedankt aan de vele zwarte pieten! 
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5. Aankomende activiteiten  
 

5.2. EHBO / Preventie 

 

Verkeersveiligheid.  nog in onderhandeling met de politie: voortbewegen van groepen in het verkeer. 

Ten laatste voor de paasvakantie zal de EHBO doorgaan. 

 

5.3. Winterdrink – 13 januari 2019 

 

13 januari op strand voor Rubensplein. 

Vuurtje, pintje, jenever, soep, pannenkoek ... Kortom genieten van het nieuwe jaar met maten en een 

toffe band. 

Allen welkom om een handje toe te steken of een pintje te drinken! 

5.2.  Leidersweekend – 15 – 17 maart 2019 

 

Leidersweekend inschrijvingen openen binnenkort!  

Via mail wordt per vereniging ingeschreven, zoals het altijd al gebeurde. 

SAVE THE DATE! 15-16-17 maart 

’t Wordt tof! 

  
5.3. 100-dagen - ? 

 

Er zal nog worden samengezeten worden met de scholen. 

 

5.2. Neon wars – 15 tem 20 april 2019 

 

In plaats van Paintballevent: lasershooting 

- Lasershoot 

o Zotte contructie 

o Auto  

o Misschien 2 verdiepen 

o …. 

- In zaal 

- Eventueel thema-avonden 

- Toernooi tussen jeugdbewegingen  

- Zou tof zijn om met de gasten te komen! Minimumleeftijd: 6 jaar. 

- Met BQQ deze editie. 
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5.3. Paasgrabbel – 20 april 2019 

De paasgrabbel is en blijft een klassieker van de Jeugdraad Knokke-Heist in samenwerking met de 

Gezinsbond Knokke. Op paaszaterdag 20 april 2019 worden de kinderen tot en met twaalf jaar hun gading 

vinden tussen de springkastelen, enthousiaste paashazen, lekkere paaseitjes en zo veel meer. 

Nieuw dit jaar is het alternatieve parcours voor de oudsten (5de en 6de leerjaar)! Hier wordt een veld 

voorzien met een heus obstakelparcours waar de paaseitjes in worden verstopt.  

Voor de allerkleinsten wordt nog steeds een apart veld. Ondertussen is de randanimatie ook al geboekt 

met straat theater Pierewiet. 

 

KSA heeft springkasteel die ze verhuren voor €50 

 

Paashazen mogen zich aanmelden bij Matthias@kor.be 

 

Feedback 2018: animatie was beter dan 2017 

  

5.4. Zomerevenementen 

 
 

Zie boven! 

 

6. Opmerkingen materiaalmeesters  

 

Bedankt aan materiaalmeesters voor flexibiliteit! 

Verandering werkgroep: Maarten, PJ, Flore, Dave, Aaron 

Bedankt Stijn voor je jaren inzet! Applaus! 

Veel uitleningen afgelopen jaar 

Facturen worden opgemaakt en doorgestuurd aan de JBN  

Suggesties voor nieuwe dingen?  

- Silent disco (moet niet per se) 

- Champignons moeten misschien vervangen worden (Chiro moet ze nog krijgen, Maarten regelt 

het) Maarten laat weten dat de werkgroep bekijkt om nieuwe, uitschuifbare aan te kopen 

 

7. Opmerkingen secretariaat  

 

E-mailadressenlijst werd doorgegeven om gecheckt te worden.  

  

mailto:Matthias@kor.be
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8. Coöptatie kandidaat KOR-leden, stemming nieuwe kandidaat KOR-

leden en verkiezing voorzitter en penningmeester 

 
Coöptatie leden Algemene vergadering: 

 Guillaume Maertens  

 Tessa Van Nieuwenhuyze  

 

Guillaume is niet aanwezig vandaag door miscommunicatie. Het is jammer dat de Algemene Vergadering 

niet ziet wie hij is, volgende keer zal hij zich kunnen voorstellen.  

 

Tessa stelt zichzelf voor: wilt graag meer fuiven en activiteiten voor de jeugd helpen organiseren. Is ook 

hobbyfotograaf en kan dit ook op evenementen van de jeugdraad inschakelen. 

Guillaume wordt voorgesteld door Maxim: jonge gast die mee heeft geholpen aan 100-dagen fuif, wilt zijn 

schouders onder evenementen zetten. 

 

We gaan over tot een geheime en schriftelijke stemming. 

De schriftelijke stemming wijst uit dat beide kandidaten worden aanvaard als gecoöpteerd lid in de 

Algemene Vergadering. 

 

Kandidaten KOR: 

- Maxim trio 

- Marlin Van Velzen 

- Matthias Hillemans 

- Mike Deleersnyder 

- Lindsay Dewaele 

- Flore Ruyssaert 

- Guillaume Maertens  

- Tessa Van Nieuwenhuyze  

- Maarten Cabooter 

- Benny Reubens 

- Pieter-Jan Bode 

 

De kandidaten voor het bestuur stellen zichzelf voor en vertellen hun motivatie om in de coördinatieraad 

te zetelen. 

 

Er hoeft geen stemming plaats te vinden gezien er 11 plaatsen zijn en 11 kandidaturen. 

Proficiat aan de nieuwe coördinatieraad! 

 

De KOR-leden bespreken afgezonderd het voorstel voor functies uit het secretariaat. 

 

Secretaris: Pieter-Jan 

Bedankt Matthias voor de afgelopen jaren als secretaris! 

Penningmeester: Marlin 

Bedankt Marlin voor afgelopen jaar! 

Ondervoorzitter: Maxim 

Bedankt Maarten voor de afgelopen jaren als ondervoorzitter! 

Voorzitter: Flore 

Bedankt Maxim voor het afgelopen jaar inzet als voorzitter! 
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Officieuze functie: Matthias als PR-verantwoordelijke 

 

De Algemene Vergadering gaat akkoord met de verdeling van de functies. 

 

Applaus! 

 

 

9. Varia  

 

9.2. Mededelingen vanuit de Jeugdraad 

 

Er zal in 2019 een VZW worden opgericht voor verhuur van camionette, tenten en ander materiaal. 

 

Oude posters van JR mogen meegenomen worden door de jeugdbewegingen 

 

9.3. Mededelingen vanuit het gemeentebestuur  

 

Begeleiders gezocht uitstappen Jeugddienst: 

 Gouden K’s 26/1 (16u30 – 22u) 

 Ketnet Musical 10/03 (10u30 – 18u) 

Begeleiders mogen gratis mee, we zoeken twee begeleiders per uitstap. Er gaan ongeveer 20 kinderen 

mee.  

 

Subsidieverdeling werd goedgekeurd, zal in 2019 worden uitbetaald. 

Feedbackdocument per vereniging volgt! 

 

Circus Jeugdatelier zoekt nog steeds vrijwillige leiders. Ook deelnemers aan activiteiten bouwen traag op, 

indien je kinderen kent met een beperking of die interesse hebben in circustechnieken, stuur hen gerust 

door. 

Feedback vanuit de verenigingen: 

 €5 is hoge drempel, vroeger was dit €1 per activiteit en hadden ze heel veel leden 

 Weinig contact met andere jeugdbewegingen, dit heeft nochtans heel veel voordelen. 

-> Jolien heeft met hen vergaderd en ook verteld over praatcafé’s, leidersweekend enzovoort 

om hen te motiveren om meer betrokken te zijn. 

 Ze zijn niet altijd op de hoogte van wat de gemeente aanbiedt 

 JR gaat eens contact leggen om hen informatie te geven.  

 

Uitdelen badges Knokke-Heist: Chiro 100, FOS 150, KSA 200, SGV 200  

 

9.4. Mededelingen vanuit het Jeugdhuis  

 

Geen mededelingen 
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9.5. Mededelingen vanuit de Jeugdbewegingen  

 

Geen mededelingen 

  
9.6. Ronde tafel  

 

Mitch:  

 Goed dat er adviezen worden geschreven, worden wel best besproken in de AV voor dit 

gepubliceerd wordt 

 huishoudelijk reglement wordt best upgedate en simpeler gemaakt. Is bereid hieraan mee te 

werken -> de KOR zal hiervoor kijken en contact opnemen 

Pieter 

 Welke vereniging is de JR? -> een feitelijke vereniging 

 Kan het advies doorgestuurd worden met het verslag? -> Ja 

Loïc 

 Afval? 

-> containerparkkaart van de gemeente kun je gaan halen bij de jeugddienst tijdens de week of 

in CC Scharpoord in ‘t weekend 

Chiro 

 Kerstmarkt 22/12, allemaal komen! 

Flore 

 Trakteert in de snooker! 

Matthi 

 Iedereen @jkh volgen op instagram! 

Maxim 

 Bedankt voor de aanwezigheid, prettige feesten! 

 

9.7. Agenda  

NYE  KSA 31/12/2018 

Winterdrink JR 12/01/2019 

Praatcafe  SGV 15/02/2019 

Taptoe FOS 23/02/2019 

KSA Show KSA 8-9/03/2019 

Quiz FOS 23/03/2019? 

Praatcafé KSA 30/03/2019 

Praatcafé Chiro ? 

Bedankingsfeestje zomer JR ? 

Paintball JR 8-20/04/2019 

Paasgrabbel JR 20/04/2019 

100 dagen fuif JR ? 

Praatcafé FOS 18/05/2019 

Kaboem JD 22/06/2019 

Ribbetjes a volonté SGV 26of 27/06/2019 

A’fin FOS 29/06/2019 

Zomerfuiven JR ? 

Praatcafe ’t Verzet 7/09 

Quiz JR ? 

Dag en nacht van de JB JR 18/10/2019 

Halloween JR ? 
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