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Aanwezig:

Tom Devolder (Jeugdclub ‟t Verzet),
Justine Peckstad, Mathieu Verheecke (Scouts en Gidsen Vlaanderen- Sint Joris
Knokke-Heist),
Matthias Desmedt, Aaron Desmedt (Chiro),
Christine Daeninck (Afgevaardigde Cultuurraad)
Maxim Willems (Schepen voor Jeugd), Stefaan Lagrou (jeugdconsulent),
Stijn De Cock, Maxime Vlietinck, Magaly Dezutter (allen kor),

Verontschuldigd:

David Van Geeteruyden Claus Brusselle, Kristof Praet, Wim Goethals, David Van
Geeteruyen, Korneel Waeghe, Arno Verbeke, Jean Pauwaert, Lieselotte Devlieger,
Timothy Lantsoght (allen KOR),
Jasper Blanckaert (Scouts en Gidsen Vlaanderen- Sint Joris Knokke-Heist)
Nick Wenmaeckers (Chiro)
Annelie Ingelbrecht, Mathias Kerner, Eloise Deleener, Elise Lecluyse (allen KSJ),
Astrid Huyghe (Jeugdclub ‟t Verzet)
Kenny Lancriet (Jeugdatelier Oranje)

Afwezig

Christopher Beausaert, (gecoöpteerde), Rik van Loo (Afgevaardigde Sportraad),
Esmiralda Van Staey (KLJ),
Nancy Deceuninck, Bram Dejaegher, Julie Desmidt, Sarah Neyts (allen FOS),

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

2. Goedkeuring AV verslag dd: 31 Maart 2012
Er zijn geen opmerkingen bijgevolg wordt bovengenoemd verslag goedgekeurd.

3. Evaluatie voorbije activiteiten
3.1.

Paasgrabbel - 7 April 2012
Slecht weer (koud + regen).
Beetje chaos, er wordt verwacht dat de jeugdleiders meehelpen met de activiteiten maar
niemand of toch weinigen hadden de activiteiten gelezen > gevolg niemand voorbereid en de wg
was zelf met te weinig om de activiteiten te leiden.
De jeugdleiders willen een volwaardige activiteit van 14h tot 17h > uren aankondigen
Wat met externen want die verwachten geen eieren op hun hoofd, komen om te grabbelen.
Kleinsten zijn daar om te grabbelen.
Vraag voor werkgroepsleden > paasgrabbel 2013 – 30 maart.

3.2.

Fietslampjes actie - mei 2012
Alle plechtige communicanten krijgen opnieuw gratis fietslampjes in het kader van de jeugdraad„s
sensibiliseringsactie.
Dit jaar met de JR kikker.
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We kunnen niet overal te gelijk zijn of toch niet met de kikker > rest is via de scholen verdeeld
ook lentefeest ed.
Oppassen in Heist zijn er 2 deuren.

3.3.

Praatcafés
Zoals de voorbije jaren met ups-and-downs door dat data al lang op voorhand vastliggen.
Wordt dit jaar herhaald zie aankomende activiteiten.

3.4.

Paintballweekend - juni 2012
Geprogrammeerd in een vrij druk weekend.
Tof met het plexiglas
Opnieuw dit jaar maar in het OLH Hemelvaart weekend 9, 10, 11 en 12 mei.

3.5.

Strandfuiven - 7 en 21 Juli 2012
Summerdance:

700 tal feestvierders (-300) door slechte zomer en zeer druk weekend (Ostend Beach &
Beachland op een boogscheut van ons).

1000 euro minder opbrengst.

Vergeet niet deel te nemen aan promo, verschillende mails werden gestuurd met heel
weinig reactie

Winstverdeling werd meegedeeld.
Lollipop Beach Festival:

1500 tal feestvierders (+600)

Positief dat we dit jaar voor de eerste keer terug volk van ver buiten de gemeente naar
onze strandfuif hebben gekregen. Dat blijkt dus te lukken met het concept van Lollipop
Beach Festival!

9000 euro meer opbrengst.

Hier terug promo werd voornamelijk door JR uitgevoerd > heel veel punten mee te
verdienen, bv zet je profielfoto om naar de affiche > 1 punt!!!

Winstverdeling werd meegedeeld.
Opmerkingen:
Voordat de summerdance affiche werd uitgehangen hing er al Lollipop
ANTWOORD: een terechte opmerking > affiches waren pas een maand later klaar.
Moeten we niet oppassen dat Lollipop terug een fuif wordt (zoals de meeste strandfuiven) voor de
toeristen en niet meer voor de KH‟ers, is dit de bedoeling?
ANTWOORD: Ja/Nee ons eerste doel is de mensen van KH een plezierig evenement te
schenken aan een aanvaardbare prijs <> anderszijds willen we net als met de
festivalbussen de mensen van KH laten kennis maken met DJ’s, artiesten waar ze anders
zich voor moeten verplaatsen, door die keuze spreken we ook over grotere bedragen en
als we dit nog rendabel willen we houden moeten we dus zoveel mogelijk mensen hebben
vanuit KH en daarbuiten, maar het mag geen fuif worden voor mensen enkel buiten KH.
Dankzij de extra inkomsten van het volk buiten KH kunnen we de fuif betaalbaar houden
voor KH jeugd
Komen extern bij de wg: Dominik Bonny, Matthias & Aaron Desmedt.

3.6.

Receptie Culturele raden – 7 September 2012
Het nieuwe concept blijft behouden > bij de start van het cultureel seizoen, met gratis film +
receptie.
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Weinig jongeren > druk weekend, startdag van Chiro, SGV, meesten hadden de film reeds gezien
wat vorig jaar niet het geval was. Keuze film is belangrijk.

3.7.

Openingsweekend ‘t Verzet – 7 & 8 September 2012
Weinig jeugdleiders gezien > reden terug startdag voor sommigen.
Weinig volk op de meeste activiteiten > reden?

3.8.

Zeepkistenrace - 7 Oktober 2012
Weinig JB > te vroeg op het jaar, te druk in het begin > voorstel om later te plannen > April/Mei
Terug een geslaagde editie, massaal veel toeschouwers.
Jammer dat er 18 karren minder waren dan het jaar ervoor > 10 karren in het totaal, vorige
deelnemers werden gecontacteerd en bij sommigen paste het niet.
Jump was een meerwaarde MAAR je kunt niet met 2 tegelijk over de jump!! Oplossing > balen
stro weg doen, lijn in het midden zetten zodat je een kant moet kiezen.
Aan alle opmerkingen van vorig jaar werd voldaan (gewicht omhoog, geen quads, zelf duwen,
sneller verloop > zo snel dat we voor de prijs uitreiking de genodigden hebben moeten opbellen)
Mensen gezocht voor deze WG.

3.9.

FreeXz III - 13 Oktober 2012
Evaluatie van de kern moet nog gebeuren.
Graag jullie evaluatie > gelieve door te sturen met puntjes per wg
Terug volgend jaar?

3.10.

Dag & Nacht van de Jeugdbeweging - 19 Oktober 2012
Dag:
Knokke bleef gelijk met 174 ontbijters, Heist steeg naar 126 (van 76) omwille van de
pedagogische studiedag vorig jaar.
Terug gezellig en vroeg.
Beter terug om 6h starten dat alles zeker klaar is om 6h30, in Heist was chocomelk pas
warm rond 7h15.
Verkeerde informatie werd verteld via de Kranten!
Nacht:
Zelfde concept als vorig jaar.
Het was terug lekker (reacties ontvangen)
Iets te weinig frieten
Bedankt voor de talrijke opkomst 86 leiders + 8 tal kor leden.
Jammer dat er geen Chiro, KLJ, Oranje was.
HIT lijst werd niet tijdig doorgegeven aan de DJ > waarvoor onze excuses

3.11.

EHBO
Onze excuses dat de verdeling nu pas gebeurt.
Vraag van Rode Kruis voor Rode Kruis Jongeren Dag te organiseren; indeling staat niet vast
daarom graag mensen die willen meehelpen om de inhoud vast te leggen. Een vb van indeling: ‟s
morgens Technieken, ‟s middags praktijk in wedstrijd vorm, ‟s avonds een quiz.
Datum voorstel 28 sept 2013.
Voor wie voor jongeren en leiders.
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Opmerking:
datum past niet, best voor de zomervakantie voor heropfrissing. Jongeren en leiders combineren
zal moeilijk zijn, liever leiders apart.

4. Aankomende activiteiten
4.1.

Praatcafés
Zelfde concept als de voorbije jaren, een gezellige avond samen met een gratis hapje en zwaai
van de JR
2 November 2012 > FOS > Rumble in the Jungle
15 December 2012 > KSJ
23 Februari 2013 > JR
Maart > SGV
5 April > „t Verzet
Mei > Chiro
Nog maand + datum voor KLJ, Oranje

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
jongeren er ook op wijzen dat ze duidelijk meer zichtbaar zijn indien ze iets van fluo aan hebben
of hun fiets, boekentas,….
Opmerking:
misschien eens kijken om ook het secundair aan te moedigen daar de meesten van de lagere
school gebracht worden met de fiets. Voorstellen Goedkope: jasjes, regenjasjes, velg of spaak
strips die wel cool zijn, fluostickers.
Ook JB moeten proberen hun gasten te sensibiliseren hebben misschien meer invloed dan de
school > coole JB fluojas waarmee je dan dagelijkse kan rondlopen zoals op Dag van de
Jeugdbeweging.
JR voorstel dat voorlopig door de JR niet alleen kan gedragen worden is wedstrijd met telling met
dan cadeau/optreden voor de ganse school > samenwerking preventie/politie.

4.3.

Jungle Bells – 9 November 2012
In het nieuwe Jeugdhuis. Dit keer met een paar bekende DJ‟s (DJ Foxy Lady en Tito) en veel
lokale talenten.

4.4.

De Sint intrede – 30 November 2012
Sint zal toekomen op het stadhuis en al een deel van z‟n zakken uitstrooien vanop het balkon.
Waarna hij naar de schaatspiste trekt om deze te openen en de kindjes te ontvangen.
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4.5.

Quiz – GEEN DATUM
Zoals de vorige Quiz: een amusante, gemoedelijke “Jeugd Quiz”, voor niet-prof. Kwissers, wel aan
de limiet van de inschrijvingen, de marge is smal en lang en dit maakt het moeilijk om het
scherm vooraan te zien.
Voorlopig zonder datum.

4.6.

AV + KOR verkiezing - 15 december 2012
Kandidaten sturen motivering naar info@jkh.be voor 1 december
Eerst is er een gewone AV
Daarna voorstelling kandidaten
Geheime stemming
Telling + (drank)pauze
Voorstelling nieuwe KOR 2013-2014
Goedkeuring AV
Enkel de AV JR verantwoordelijken mogen stemmen!! Dwz 2 pers JB die opgegeven werden.

4.7.

Vrijwilligersavond - 19 december 2012
Iedereen zal uitgenodigd worden. Inhoud nog niet bekend.

4.8.

Kerstboomverbranding - 13 januari 2013
Medewerkers gezocht

4.9.

Leidingsweekend – 22-24 Februari 2013
De nodige info zal op tijd en stond verdeeld worden.

4.10.

100dagen bal – Maart 2013
De nodige info zal op tijd en stond verdeeld worden.

4.11.

Werkgroep Medewerkers gezocht voor
Paasgrabbel, strandfuiven, Zeepkistenrace maar in feite voor elke WG.
Tip: mocht je ooit in de KOR willen komen doe dan alvast een WG zo weet je al hoe wij te werk
gaan ;-)

5. Opmerkingen materiaalmeesters




Indien ontleend materiaal defect geraakt is, wees ook zo eerlijk om dit te melden bij het
terugbrengen > u zult niet geslagen worden, u zult niet moeten betalen indien dit door normaal
gebruik is.
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. >
verandering gaat niet, maar de uitleendienst is flexibel, een belletje of een mailtje kan
wonderen doen.
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6. Opmerkingen secretariaat
-

De subsidies worden binnenkort betaald.
De winstverdeling van de strandfuiven wordt gestort.
Kampvervoer werd betaald 21685,32 euro!!

7. Varia
7.1.

Jeugdparlement – Jeugddienst
-

7.2.

De uitstappen van het jeugdparlement verlopen goed, zie nieuwe uitstappen hieronder.

Agenda
Wat:

Wie zit in de WG:

Date:

2012
AV
‟t Verzet - Oktoberfest
Praatcafé - FOS
Zeepkisten - evaluatie
Sociale raad – 40 jaar
Tienerbeurs – vergadering 2
Jungle Bells
Verjaardag Kristof
Quiz – Olivier en Thomas Coolen
11 November viering
Verjaardag Claus
‟t Verzet – on stage stemming
‟t Verzet – Casino night
Zwinneblomme
‟t Verzet – Rock verzet
Sint intrede
Verjaardag Arno
Trip lokaal
Verjaardag Korneel
‟t Verzet – on stage eind stemming
Chiro – kerstmarkt
‟t Verzet – on stage
KOR verkiezing
Praatcafé - KSJ
Vrijwilligersavond
Chiro – The end of the world party
‟t Verzet – Oudejaar

Maggy, Lotte, Maxime

Maxime, Claus, Stijn

Lotte, Maxime
Lotte, Stijn, Dave, Maggy

Maggy, Lotte, Maxime

27 Oktober 18h30
27 Oktober
2 November
2 November 18h
3 November
6 November 17h30
9 November
10 November
10 November
11 November
14 November
15 November
17 November
24 November
30 November
30 November
30 November
1 December 9h – 13h
1 December
5 December
8 December
14 December
15 December 18h30
15 December
19 December 19h
21 December
31 December

2013
Kerstboomverbranding
KSJ - Show
SGV – Spaghetti avond

Kristof, Wim, Dave, Maggy

13 Januari
15 - 16 Februari
22 Februari
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Leidingsweekend
100dagenfuif
Praatcafé – SGV
Paasgrabbel
Chiro – Pasta avond
Praatcafé – Chiro
Paintballevent
Summerdance
Lollipop
Zeepkistenrace

7.3.

22 - 24 Februari
Maart
Maggy, Lotte, Maxime
Maart
Lotte, Maggy
30 Maart
30 Maart
Maggy, Lotte, Maxime
Mei
Stijn, Korneel, Lotte, Magaly
Mei
Dominik, Aaron, Matthias, Korneel, Juli
Wim, Magaly, Timothy, Maxime, Stijn
Dominik, Aaron, Matthias, Korneel, Juli
Wim, Magaly, Timothy, Maxime, Stijn
Dave, Korneel, Lotte, Magaly, Stijn
Datum

Mededelingen vanuit het jeugdhuis
Zie agenda hierboven en niet te vergeten nieuw:
’t Verzet on stage:
Jeugdclub ‟t Verzet pakt uit met een nieuw concept! Vanaf december is er een vrij podium
ter beschikking. Dit is de ultieme kans om jouw talenten naar buiten te brengen. Als je
met veel passie een instrument bespeelt, stand-up comedy wilt brengen of gewoon jouw
uniek talent wenst naar voren te brengen, dan is dit JOUW moment!
Via een publieke stemming maak je kans toegang te krijgen tot het vrij podium. Zoveel
mogelijk stemmen ronselen is dus de boodschap!
Grijp jullie kans en schrijf jezelf/jullie tijdig in om in de stemming terecht te komen.
Praktisch:
De inschrijving start op 15 oktober.
De publieke stemming start op 15 november
De stemming eindigt op 05 december
Het vrij podium start op 14 december om 21h
Inschrijven:
Inschrijven doe je door jouw voorstel + Artiesten naam + jouw contact gegevens door te
mailen naar:
jeugdclub.tverzet@telenet.be met als titel “t‟Verzet on stage”.
Voeg onmiddelijk toe wat je eventueel nodig hebt van materiaal.
Campagne voeren:
De stemming zal online verschijnen op facebook vanaf 15 november.
Probeer zoveel mogelijk vrienden van je te laten stemmen op de jouw naam/groep in de
stemming en ga los op het vrij podium op 14 december.
Ben jij niet gewonnen? Geen nood, schrijf je opnieuw in voor de volgende sessie!
Veel success!!
Jeugdclub „t Verzet

Voor de Jeugdraad Knokke-Heist:

Stijn De Cock,
Voorzitter.

Lieselotte Devlieger,
Secretaris.

