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Aanwezig:

Stijn De Cock, Lieselotte Devlieger , David Van Geeteruyen (allen kor),
Astrid Huyghe (jeugdhuis ’t Verzet),
Bert Hannon (Scouts en Gidsen Vlaanderen- Sint Joris Knokke-Heist),
Kelly Vandepitte (Jeugdatelier Oranje)
Matthias Desmedt (Chiro),
Alexander van Rie, Pieter Vantorre (beiden FOS)
Mathias Kerner, Florian Kerner, Pauline Mergaert (allen KSJ),
Niels en Lieselot Boussemaere, Esmiralda Van Staey (allen KLJ),
Maxim Willems (Schepen voor Jeugd), Stefaan Lagrou (jeugdconsulent), Liesbet
Dewilde (jeugddienst),

Verontschuldigd:

Christopher Beausaert, Ignace Devreese (beiden gecoöpteerde), Rik Van Loo (afgev.
Sportraad), Claus Brusselle, Kristof Praet, Wim Goethals, Maxime Vlietinck, Timothy
Lantsoght, Korneel Waeghe, Arno Verbeke, Magaly Dezutter, Jean Pauwaert (allen
KOR), Phillippe Hillemans, Rik Hannon (beiden Scouts en Gidsen Vlaanderen- Sint
Joris Knokke-Heist), Annelie Ingelbrecht, David De Langhe en Xanne Willems (allen
KSJ), Jolien Becelaere (Chiro), Shana Westyn, Tineke Devoogt (beiden Oranje)

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

2. Goedkeuring AV verslag dd: 29 Oktober 2011
Er zijn geen opmerkingen bijgevolg wordt bovengenoemd verslag goedgekeurd.

3. Goedkeuring “verantwoordingsnota 2011” ifv
jeugdbeleidsplan 2011-2013
Er zijn geen opmerkingen bijgevolg wordt de “verantwoordingsnota 2011” goedgekeurd.

4. Evaluatie voorbije activiteiten
4.1.

Praatcafés
Volgende praatcafés vonden plaats bij volgende verenigingen/tijdstippen:
KSJ 18 november 2011
Oranje: Februari 2012
JR: 3 maart 2012
FOS: 9 maart 2012
Tot op heden waren allen dik in orde, veel volk (telkens ± 50 personen) en sommige
jeugdverenigingen waren ook heel origineel qua gekozen thema.

4.2.

Fluoactie (begin november)
Heel veel scholen doen ook reeds grote inspanningen om de jongeren zichtbaar door het verkeer
te loodsen. Via onze fluoactie (smiley) willen we die initiatieven alleen maar aanmoedigen en de
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jongeren er ook op wijzen dat ze duidelijk meer zichtbaar zijn indien ze iets van fluo aan hebben
of hun fiets, boekentas,….

4.3.

Quiz - 25 November 2011
Zoals de vorige Quiz: een amusante, gemoedelijke “Jeugd Quiz”, voor niet-prof. Kwissers, wel aan
de limiet van de inschrijvingen, de marge is small en lang en dit maakt het moeilijk om het
scherm vooraan te zien.

4.4.

De Kerstman met z’n elfjes - 9 december 2011
Een beetje een tegenvaller, mede ook dat het zo kort op de Sint viel, die de Gezinsbond dit jaar
had ontvangen. Normaliter bij de Sint ± 250 kinderen, met de Kerstman ± 140.

4.5.

Vrijwilligersavond - 21 december 2011
Iedereen werd uitgenodigd. Bezoek aan de Panamarenko-tentoonstelling was aangenaam maar
helaas weinig jeugdige vrijwilligers aanwezig. Wellicht had het tijdstip (woensdag 21 dec),
midden in de week en “blokperiode” hier ook een bijdrage toe.

4.6.

DnB - 23 december 2011
“Jungle Bells” met 250 man een goed gevulde zaal Ravelingen.
In december opnieuw weliswaar met een iets kleinere (lees goedkopere) DJ's en lokale talenten
in het nieuwe Jeugdhuis. Er wordt opgemerkt dat het tijdstip niet ideaal is (blokperiode).
Voorstellen met een ander tijdstip zijn welkom bij de voorzitter.

4.7.

Kerstboomverbranding - 15 januari 2012
Een prachtige zondag met veel bezoekers en mooie brandstapel. De “cava bar” was in minder
dan half uur uitverkocht. Meest aantal consumpties werden verkocht sinds we dit organiseren.

4.8.

Leidingsweekend – 2-4 Maart 2012
Een geslaagd weekend met 57 deelnemers. Het heeft weer iedereen dichter bij elkaar gebracht.
De opgevraagde evaluatie en suggesties voor een volgend weekend werden meegedeeld.

5. Aankomende activiteiten
5.1.

Paasgrabbel - 7 April 2012
De Paasgrabbel vindt plaats op zaterdag 7 april om 14u30 in en rond het Cultuurcentrum. Er
worden nog Cornflakes dozen gezocht, die kunnen binnen worden gebracht op de jeugddienst.
Tevens worden nog begeleiders gevraagd.
Zij kunnen hun naam doorgeven aan Lotte
(lotte@jkh.be). Indien afdelingen uit het verenigingsleven de intentie hebben deel te nemen aan
de paasgrabbel, gelieve dit ook vooraf aan Lotte te melden met hoeveel personen men ± langs
komt, een kwestie van voldoende paaseitjes te kunnen voorzien.
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5.2.

Praatcafés
Volgende praatcafés vinden plaats bij volgende verenigingen/tijdstippen:
KLJ en jeugdhuis: 13 April 2012 > Thema op je Paasbest.
Chiro: 11 mei 2012 > thema Hippie.

5.3.

100 dagenfuif – maandag 30 April 2012
Ter info: gaat door in het Casino van Knokke en voor het eerst met alle 3 de scholen.
(1 mei geen school)

5.4.

Fietslampjes actie - mei 2012
Alle plechtige communicanten krijgen opnieuw gratis fietslampjes in het kader van de jeugdraad‘s
sensibiliseringsactie.

5.5.

EHBO
De vraag wordt gesteld om vorming ofwel in de paasvakantie, ofwel begin van het werkjaar te
laten plaatsvinden. Dit werkjaar echter niet mogelijk. Gelieve geschikt tijdstip door te geven aan
Stijn.

5.6.

Paintballweekend - mei/juni 2012
We hebben reeds positief nieuws ivm de verhuring maar nu moet dit nog goedgekeurd worden
door de gouverneur van West-Vlaanderen. Eens we dat hebben zal er ook terug gekeken worden
voor een paintballweekend. Datum? Enige voorkeuren?

5.7.

Strandfuiven - 7 en 21 Juli 2012
Tegen begin juni zal een mail worden gestuurd voor medewerking. Er zal strenger worden
optreden qua gratis weggeven van drank (3.000 jetons minder op Lollipop maar zelfde
drankfactuur).

5.8.

Zeepkistenrace - 7 Oktober 2012
Eerst vergadering vindt plaats op vrijdag 6 april om 19.00h.
gelieve te mailen naar info@jkh.be.

5.9.

Indien zin om mee te werken

FreeXz III - 13 Oktober 2012
De werkgroepen (leeftijdsgroepen) zijn bijna volledig samengesteld. De KLJ en Oranje laten nog
namen weten. Eenmaal de werkgroepen volledig samengesteld zijn, zullen weer de afzonderlijke
vergaderingen starten, zodat vóór de examens het programma al grotendeels vast ligt.

5.10.

Dag & Nacht van de Jeugdbeweging - 19 Oktober 2012
Dit vindt plaats op vrijdag 19 oktober. Stip alvast aan in jouw agenda. Zoals telken jare
boterkoeken met chocomelk ’s morgens, ’s avonds iets anders…..
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6. Opmerkingen materiaalmeesters
•
•
•
•
•
•

Indien ontleend materiaal defect geraakt is, wees ook zo eerlijk om dit te melden bij het
terugbrengen.
Houdt u aan de regels, dwz vraag tijdig materiaal aan(min. 10 dagen voorafgaand aan activiteit)
en het materiaal kan enkel en alleen op woensdagavond worden afgehaald. Open vanaf 20h.
Paintball => http://paintball.jkh.be > waarschijnlijk kan binnenkort de verhuring officieel van
start gaan.
Camionette => http://van.jkh.be > na 18 maanden staat er 7.000 km op de teller, weliswaar
was hij daarvan 3 maand (zomermaanden) onbruikbaar.
We hebben enkele kommels alias klimtouwen gekregen, deze worden verdeeld over de
jeugdbewegingen.
Vraag ook tijdig jullie materiaal voor de kampen aan! Wie eerst zaait, eerst maait…

7. Opmerkingen secretariaat
-

Alle subsidies zijn gestort begin december.
Aanvragen voor het kampvervoer bezorgen aan Stef tegen ten laatste zondag 8 april!!

8. Varia
8.1.

DOE Bonnen
Hoe loopt dit? Het begint te lopen.

8.2.

Jeugdparlement – Jeugddienst
-

8.3.

De uitstappen van het jeugdparlement verlopen goed, zie nieuwe uitstappen hieronder.
“Hot Spot” in de paasvakantie in ’t Verzet. Bij wijze van proef en op vraag wordt opnieuw “hot
spot” gelanceerd. Iedere namiddag – van 13u00 tot 18u00 - kunnen 12-16 jarigen tegen de
prijs 1 euro zich, onder begeleiding, ontspannen in het jeugdhuis.

Agenda
Wat:

Wie zit in de WG:

Date:

2012
AV
Chiro - Pasta
Verjaardag Lotte
Verjaardag Maxime
zeepkistenrace - vergadering 1
Strandfuiven - vergadering 5
Paasgrabbel
't Verzet - Beursfuif
100 dagen - vergadering 6
Praatcafé - 't Verzet & KLJ

Iedereen

Lotte, Maggy

Lotte, Stijn, Maggy

31 Maart / 18.00h
31 Maart / 19.00
4 April
5 April
6 April / 19.00
6 April / 20.00
7 April
7 April
13 April / 18.30
13 April
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't Verzet - Rock Verzet 3
JP
KOR
JD - mountainboarden
KSJ - koken
JD – graffiti-project Duinbergen
100 dagen fuif

14 April
14 April / 10h
Iedereen
20 April / 20.00h
21 April
27 - 29 April
28 April
Korneel, Wim, Claus, Lotte, Maxime, 30 April / 21h
Timothy, Stijn
Fietslampjes actie
Plechtige communie
JD - Skate event (Marge)
5 & 6 Mei
't Verzet - Hoodie Night 2 - Skate
5 Mei
event
Praatcafé - CHIRO
Lotte, Stijn, Maggy
11 Mei
JP
12 Mei / 10h
't Verzet - Comedy Night
16 Mei
Verjaardag Jean
28 Mei
Summerdance
Dominik,
Korneel,
Maxime,
Wim, 7 Juli
Timothy, Stijn
Dominik,
Korneel,
Maxime,
Wim, 21 Juli
Lollipop VI
Timothy, Stijn
Jeugdhuis openingsweekend
7-9 September
Verjaardag Jeroen
11 September
Zeepkistenrace
7 Oktober
FreeXz III
13 Oktober
Dag & Nacht vdJB
19 Oktober
Verjaardag Wim
12 Oktober
Verjaardag Kristof
10 November
Verjaardag Claus
14 November
Verjaardag Arno
30 November
Verjaardag Korneel
1 December
Sint
6 December

8.4.

Mededelingen vanuit het jeugdhuis
-

8.5.

Vrijdagavond = “Fridays in the mix”
Atleliers Inschrijven: www.facebook.com/tverzet - jeugdhuis.tverzet@telenet.be
Beursfuif 7 April
Praatcafe 13 April
Rock Verzet 14 April
opening nieuw jeugdhuis > openingsweekend 7 - 9 september

Mededeling van de afgevaardigde Sportraad
De Heer Rik van Loo, die verontschuldigd is voor deze vergadering, heeft laten weten dat er geen
bijzonderheden zijn vanuit de Sportraad.

8.6.

Mededeling vanuit de Chiro
Graag reageren op mails als er reactie wordt gevraagd, dan weet iedereen hoe ver ze staan.
Vanavond Pasta-Da avond in de Chiro.
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8.7.

Mededeling vanuit de SGV
Op zaterdag 28 april organiseert de plaatselijke afdeling Scouts en Gidsen een Scout.In-Straat.
De Jef Mennekenslaan en H. Hartlaan worden omgetoverd tot “Speelstraat” Van 10uOO->
17u00, Tal van leuke dingen, rodeostier, gigantische springkastelen, gekke fietsen,
poppenkast….De gasten betalen 0,50 cent inkom, de leiding mag gratis binnen. Voor zij die
achteraf zin hebben in een stevige maaltijd is er de Western Avond, met een heuse barbecue +
zwijntje aan ’t spit, een geniale Western band en optredens van onze gasten zeker de moeite
waard. Inschrijven (€15) kan via groepsleiding@scoutsknokke.be of 0489/24 26 06.

8.8.

Mededeling vanuit de KLJ
Het Hoevebal gaat door op zaterdag 23 Juni op de gekende locatie

8.9.

Mededeling Ignace Devreese

"Geachte voorzitter van de Jeugdraad, beste leden van de Algemene Vergadering,
Een 3-tal jaar geleden werd ik aangesteld als onafhankelijke lid van de AV van de Jeugdraad, om samen
met enkele mensen van de Sportraad een Jeugdsport-project uit te werken. Ondanks mijn enthousiasme
en motivatie, en ondanks mijn herhaaldelijke aandringen, heeft er tot op vandaag nog steeds geen
startvergadering plaatsgevonden waar ik op uitgenodigd was, laat staan dat het Jeugdsport-project er zit
aan te komen. Intussen heeft de Sportdienst wel al enkele succesvolle Jeugdsport-activiteiten
georganiseerd, wat ik alleen maar kan toejuichen !
Jammer genoeg kan ik op vandaag niet anders dan oordelen dat mijn aanwezigheid in de AV van de
Jeugdraad niet de meerwaarde heeft gebracht die ik er zelf van had gehoopt. Gelieve bij deze dan ook
mijn ontslag te aanvaarden als lid van de AV.
Ik wens jullie nog heel veel succes toe met de verdere uitbouw van de Jeugdraad, met veel geëngageerd
enthousiasme in de voorziening van prachtige jeugdige initiatieven ! Ik ben ervan overtuigd dat jullie een
niet te onderschatten meerwaarde betekenen voor de Jeugd in onze gemeente. Doe zo verder !
Groeten,
Ignace Devreese"
Nvdr: Uit AV-verslag Jeugdraad dd.: 29 oktober 2011.

“Op vraag van Ignace Devreese- afgev. Jeugdraad voor Jeugdsport – in verband met stand
van zaken i.v.m. werkgroep jeugdsport antwoordt Rik dat een brief aan alle sportverenigingen
is toegestuurd. Afhankelijk van de respons van de sportafdelingen wordt beslist over het nut
om verder te gaan en volgt een info-avond. “Jeugdsport” is een werkgroep van de sportraad.
Het “JeugdSportProject” is een organisatie van de Sportdienst ism middelbare scholen voor
scholieren van Knokke-Heist en Zeebrugge op sommige woensdagnamiddagen.”
Werkgroep jeugdsport (= werkgroep Sportraad) ≠ JeugdSportProject

Voor de Jeugdraad Knokke-Heist:

Stijn De Cock,
Voorzitter.

Lieselotte Devlieger,
Secretaris.

