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Aanwezig: Stefaan Lagrou (jeugdconsulent), 

Brecht Lecluyse, Jody Verleye (KSJ) 

Jasper Blanckaert, Rik Hannon (SGV - Sint Joris Knokke-Heist), 

Laure Meyns, Goedroen Lamote (FOS) 

Stijn De Cock, Lotte Devlieger, Maxime Vlietinck, Magaly Dezutter, Philippe 

Hillemans (allen kor),  

Tibo Rotsaert, (Gecoöpteerd) 

Robin Ide (Chiro), Nick Wenmaeckers, (Chiro en Jong VLD),  

Mitch Devinck (Jong VLD) 

 

Later: Maxim Willems (Schepen voor Jeugd), 

Astrid Huyghe (Jeugdclub ’t Verzet),  

Thierry Corijn (gecoöpteerd & Jeugdclub ’t Verzet) 

 

Verontschuldigd: David Van GeeteruydenAnnelie Ingelbrecht, Dominik Bonny, Kristof Praet, Wim 

Goethals, Aaron Desmet, Korneel Waeghe (allen KOR),  

Pauline Mergaert (KSJ), 

Herman De Vriendt (Afgevaardigde Cultuurraad), 

Karolien Schotte (Afgevaardigde Sociale Raad), 

Laura Vanneste (Afgevaardigde GBL) 

 

Afwezig Robin Caestecker, Ignace Devreese, Timothy Lantsoght, Jan Pauwaert, Alexander 

Baeckelandt, Christopher Beausaert, Claus Brusselle, Verbeke Arno (gecoöpteerden) 

Karim Shatla (Jeugdatelier Oranje) 

Esmiralda Van Staey (KLJ), 

Stijn Flama (Afgevaardigde N-VA) 

Mado Pauwels (Afgevaardigde Seniorenraad) 

Luc Aendenboom (Afgevaardigde Sportraad) 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en meldt de verontschuldigingen. 

2. Goedkeuring AV verslag dd: 20 april 2013 

Er zijn geen opmerkingen bijgevolg wordt bovengenoemd verslag goedgekeurd. 

3. Evaluatie voorbije activiteiten 

3.1. Praatcafés – 2012 - 2013 

Altijd met ups en downs. Maar blijft een goed concept waar we zeker genoeg reclame voor 

moeten blijven maken.  

 

3.2. Longboardevent – 4 mei  2013 

Was geslaagde eerste editie maar volgende keer meer bekendmaking en affiches. 

Meerdere soorten wedstrijden organiseren.  

Mag niet te dicht bij andere events zoals paintball liggen (dit is dan intern). 

Jammer dat het ’s avonds afgebroken moet worden, mss kijken om te overnachten. 
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3.3. Zeepkistenrace – 5 mei 2013 

Jammer dat er bijna geen jeugdbewegingen waren, waarschijnlijk te wijten aan 2 edities in 

hetzefde werkjaar. Volgend jaar zullen ook de scholen gecontacteerd worden.  

Mensen voor WG zijn altijd welkom. 

 

3.4. Paintballevent – 9, 10, 11 & 12 mei 2013 

Heel druk geweest met veel verschillende groepen. Voorinschrijven moet wel gepromoot worden. 

BBQ was een succes maar het bakken zou sneller moeten gaan.  

Volgende keer hogere opstakels zetten en evt opblaasbare dingen.  

Datum mag niet te dicht bij longboard/zeepkisten liggen 

 

3.5. Fietslampjes actie – mei 2013 

Sommige werden aan kerk gedaan, andere in klas.  

In klas is de boodschap duidelijker dan aan de kerk. 

 

3.6. Lollipop Beach Festival – 20 juli 2013 

Een toppertje 2800 mensen. 

Met uitzondering van 1 JB voldeed iedereen aan de minima. 

Zien alle JB het zitten voor 2014?  Waarom deze vraag?  Omdat er toch telkens problemen blijken 

te zijn met 1 van de vw nl 2 van de 4 bar shifts werken.   

Opmerking: 

Niemand heeft hier problemen mee maar wel met het feit dat opbouw niet mee telt om 

gratis binnen te kunnen > de aandacht ligt bij ons op de bar shifts wat niet wegneemt dat 

de opbouw mensen ook heel belangrijk zijn maar indien er niemand achter de bar staat is 

er geen fuif, echter zijn we niet onmenselijk en als er mensen zijn die verschillende 

opbouws meewerken dan kunnen die gratis binnen maar dit kan geen algemene regel 

worden. 

Opmerking over het medewerkerssysteem: 

enerzijds om ter snelst & anderzijds minima > wordt achteraf aangepast zodat iedereen 

aan de minima voldoet echter kan er niet gewacht worden tot de laatste week > betere 

mededeling van werkwijze > wordt intern besproken en dan op het gepaste moment 

meegedeeld. 

Opmerking leiders buiten JB: 

we kunnen dit niet toelaten want de minima worden berekend op het aantal leiders en als 

we het niet meer kunnen doen met jeugdleiders dan moeten we stoppen. 

Opmerking enorm veel punten promo voor JR: 

Vergadering punten zitten daar ook bij, daar er externen in de werkgroep zitten en dus 

ook hiervoor worden punten uitgedeeld. 

Opmerking facebook profiel: 

Blijkbaar was er niet duidelijk gecommuniceerd vanaf wanneer tot wanneer uw facebook 

profiel moest aangepast worden/zijn.  Dit wordt beter dit jaar. 

Winstverdeling meegedeeld > alleen maar blije gezichten. 

 

3.7. Summerdance – 24 augustus 2013  

Daar waar LBF dan een toppertje was, is dit dan een diepte punt in de voorbije jaren, met ook 

verlies als gevolg, dit verlies word positief gemaakt met een deel dat de JR verwierf tijdens LBF. 

Voor het eerst werden ook eens grote namen gebruikt voor summerdance. 

Nieuw concept volgend jaar met 2 stages minder opbouw voor LBF. 
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3.8. Freexz – 12 oktober 2013 

Evaluatie met de kern is pas volgende week, we hebben van de meeste JB hun evaluatie 

ontvangen, die was dit jaar vrij summier, maw jullie mogen meer in detail gaan en dit per wg. 

 

3.9. Dag van de jeugdbeweging – 18 oktober 2013 

Iets mindere opkomst, volgend jaar wordt nog iets meer reclame gemaakt via scholen (komt 

blijkbaar niet altijd toe) en jeugdbewegingen.  

Teveel boterkoeken. 

Houtvuurtje en foto’s waren leuke extraatje.  

Houding van leiding kan soms nog wat beter want uiteindelijk komen hier heel wat gasten 

naartoe.  

We proberen ook hier reclame te maken voor de fluoactie wanneer de gasten toekomen.  

 

3.10. Nacht van de jeugdbeweging – 18 oktober 2013 

Doel van de Nacht van de JB is het vervolg van onze jaarlijkse bbq > bedanking voor het voorbije 

werkjaar, dus vergeet zeker niet uw oud-leiding uit te nodigen. 

Iedereen moet eten wat hij gevraagd heeft, volgend jaar wordt met bonnetjes gewerkt. 

Spelletjes vroeger beginnen zodat ze allemaal gedaan kunnen worden. 

Is DJ echt nodig of mag dit iemand van bv jeugdbewegingen zijn? Niet echt nodig. 

Toffe sfeer en zeer diverse opkomst 

 

3.11. Jungle is Massive – 15 november 2013 

Heel mooie inkleding! 

Muziek was iets teveel Liquid deze keer. 

Minder volk en zeker minder DnB publiek. 

 

3.12. Fluoactie/politiecontrole – november 2013 

Fluostickers uitgedeeld 

Goed verlopen.  

502 jongeren gecontroleerd > 345 gadgets uitgedeeld (fiets volledig in orde) > 76 die extra fluo 

aanhadden en in orde waren met de fiets / 37 processen verbaal van waarschuwing. 

Gadget werd echt gebruikt. 

JB mogen nog steeds hun leden sensibiliseren om fluo te dragen 
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3.13. Praatcafé KSJ – 23 november 2013 

Redelijk wat volk > zijn er foto’s? 

 

3.14. Sintintrede – 29 november 2013 

300 kindjes gekomen 

Bedankt aan alle pieten! 

Koets van de sint was te snel, waar door de pieten minder tijd aan de kindjes onder de weg 

konden spenderen.  

4. Aankomende activiteiten 

 

4.1. Praatcafés 

Zelfde concept als andere jaren. Gezellige avond met hapjes en zwaai van de JR.  

Facebook evenement alle hoofdleiders uitnodigingen zodat ze verder kunnen uitnodigen, wel privé 

zetten!! 

 

SGV – 22 Februari 

JR – 15 Maart 

‘t Verzet – 11 April 

Chiro - 9 mei 

FOS – 28 juni 

 

 

4.2. Vrijwilligersavond – 19 december 2013 

Iedereen is uitgenodigd. 

Opmerking: 

Blijkbaar is niet iedereen op de hoogte. 

 

4.3. Kerstboomverbranding – 12 januari 2014 

Medewerkers zijn altijd welkom > mailen nr info@jkh.be. 

 

4.4. Quiz – 21 februari 2014 

Datum goed voor jullie? SGV, Chiro en KSJ OK 

Uitnodiging volgt 

 

4.5. Leidingsweekend – 14, 15 & 16 maart 2014 

Nodige info zal op tijd en stond verdeeld worden 

 

4.6. Paasgrabbel – 19 april 2014 

Werkgroepleden zijn altijd welkom 

 

mailto:info@jkh.be
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4.7. 100 dagen fuif – 26 april 2014 

Enkel ter info, zoals jullie weten werken de 6de jaars hieraan mee. 

Nodige info zal op tijd en stond verdeeld worden 

 

5. Opmerkingen materiaalmeesters 

- Aankoop van 4 deftige walkie-talkies. 

- Binnenkort is onze muziek installatie in orde en ook een lichtinstallatie, meer info volgt. 

6. Opmerkingen secretariaat 

- Deel subsidies zijn reeds betaald en andere volgen nog.  

- De winstverdeling van de strandfuiven wordt gestort na deze vergadering. 

- Kampvervoer werd betaald 22324.5 euro!!  

7. Varia 

7.1. Jeugdparlement – Jeugddienst 

N/A 

 

7.2. Mededelingen vanuit het jeugdhuis 

- Doen terug mee aan Music for Life dit keer voor de MS Liga > aanstekers, pannenkoeken op 

22 dec van 14h – 18h, nageltje klop. 

- Project ivm bovenlokale projecten artistieke expressie goedgekeurd > er wordt deze zomer 

ook iets gedaan rond kunst. 

- Zijn op zoek naar een halftijdse medewerker > kandidaten altijd welkom. 

 

7.3. Mededelingen vanuit de Jeugdbewegingen 

Mitch van Jong VLD vraagt zich af waar de adviezen kunnen gevonden, antwoord deze staan in de 

AV verslagen. 

Andere mededelingen waren ivm activiteiten voor de agenda. 

 

7.4. Agenda 

 

Wat: Wie zit in de WG: Date: 

   

2013 

   

Freexz evaluatie  13 December 18h 

Chiro – Kerstmarkt  14 December 

100dagen vergad 3  20 December 18h30 

Verjaardag Magaly  20 December 

’t Verzet - Rock Verzet  20 December 

’t Verzet – Mexicaanse avond  28 December 

KSJ - NYE  31 December 22h30 
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2014 

   

JP – Vergadering  4 Januari 10h 

KOR  10 Januari 20h 

Kerstboomverbranding  12 Januari / 15h 

SGV – Showtime  14 – 15 Februari 

JP – Vergadering  15 Februari 10h 

Quiz  21 Februari 

Oranje – Oranjedag  22 Februari 

Praatcafé – SGV  22 Februari 

’t Verzet – Ladiesnight  1 Maart 

KSJ – Show  7-8 Maart 

JR - Leidingsweekend  14-16 Maart 

Chiro – Past-Da avond  5 april 

Praatcafé – ‘t Verzet  11 April 

Paasgrabbel  19 April 

100dagen fuif  26 April 21h 

JP – Vergadering  26 April 10h 

Paintballevent  1, 2, 3, 4 Mei 

Praatcafé – Chiro  9 Mei 

Longboardevent  17 Mei 

Zeepkistenrace  18 Mei 

JP – Vergadering  17 Mei 10h 

Praatcafé – FOS  28 Juni 

Hoevebal – KLJ  28 Juni 

SGV Kamp  1 - 15 Juli 

Project X (Summerdance)  5 Juli 

FOS Kamp  17 - 29 Juli 

LBF  19 Juli 

   

KSJ Kamp +12  1 – 15 Augustus 

KSJ Kamp Dorp -12  7 – 14 Augustus 

KSJ Kamp Keuvelhoek  10 – 17 Augustus 

CHIRO kamp  10 – 20 Augustus 

   

Chiro – 10 jaar Chiro  24 Augustus 

 

 

 

 

Voor de Jeugdraad Knokke-Heist: 

 

 

Stijn De Cock,        Annelie Ingelbrecht, 

Voorzitter.         Secretaris. 


