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Aanwezig: Annelie Ingelbrecht, Maxime Vlietinck, Frauke Pauwaert, Stijn Haers (allen kor),  

Maarten Cabooter (SGV) 

Niels Wenmaekers, Gregory Bonny (Chiro) 

Pauline Mergaert, Wouter Van Speybroeck (KSJ) 

Kelly De Plecker (Jeugdcoördinator) 

Stefaan Lagrou (Gecoöpteerden) 

Luc Aendenboom (Afgevaardigde Sportraad)  

Alexander Bleyaert, Marlin Van Velzen, Maxim Vermeersch (Studentenclub Moeder 

Patt’n)  

Verontschuldigd: Bieke Flama (Jeugdconsulent) 

Magaly Dezutter, Elise Van de Wiele, David Van Geeteruyen, Lien Zutterman, 

Philippe Hillemans, Aaron Desmet (allen KOR),  

Louis Van Hollebeke, Matthias Hillemans (PV) (SGV) 

Fiebe Waes, Jolien Michiels (Oranje) 

Cedric Vlietinck (Chiro) 

Tibo Rotsaert (Gecoöpteerden) 

Herman De Vriendt (Afgevaardigde Cultuurraad) 

Jan Morbee (Schepen van Jeugd) 

 

Afwezig Jeroen Dewandel, Dominik Bonny, Bryan Storm, James De Brouwer, Maxime Trio, 

Anthony Van Buyten, Davina Braem, Lotte Devlieger, Korneel Waeghe, Kristof 

Praet, Elise Lecluyse, Stijn De Cock, Wim Goethals, Thierry Coryn 

(gecoöpteerden) 

Jules De Waele (PV) (SGV) 

Elien Bultinck (PV), Gaetane Arys, Stan Mattheeuws (PV) (KSA) 

Tom Devolder (PV), Maxime Aneca, Kevin Deknaep, Gauthier Goegebeur (PV) (JC 

’t Verzet)  

Goedroen Lamote, Roeland Vandierendonck (FOS) 

Robin Ide (PV), Jelle Van Erdeghem (PV) (Chiro) 

Bénédict Claeys (KLJ) 

Mitch Devinck, Niels Devinck (Jong VLD) 

Laura Vanneste (Afgevaardigde GBL)  

Stijn Flama (Afgevaardigde N-VA) 

Mado Pauwels (Afgevaardigde Seniorenraad) 

Karolien Schotte (Afgevaardigde Sociale Raad) 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en meldt de verontschuldigingen. 

2. Goedkeuring AV verslag dd: 19 december 2015 

Er zijn geen opmerkingen bijgevolg wordt bovengenoemd verslag goedgekeurd. 

3. Advies GAS reglement en politieverordening overlast 

De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de aapassing van het GAS reglement en de 

politieverordening overlast.  

De AV geeft aan de KOR de toestemming om in de toekomst zonder akkoord van de algemene 

vergadering in dringende gevallen adviezen te geven op weizigingen in het GAS regelemen of 

politieverordeningen.  
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4. Update adviezen/meldingen 

4.1. Paasgrabbel 

Op hetzelfde moment als de paasgrabbel was er hazenjacht georganiseerd door dienst Toerisme Knokke-

Heist. Jammer want volgens ons was de doelgroep dezelfde, volgens Toerisme niet. Om toch aan te tonen 

dat wij ook 2de verblijvers en toeristen aantrekken hebben we adresgegevens van de voorinschrijvingen 

bijgehouden en gemerkt dat de verdeling 50/50 is. We zullen dit dan ook laten weten aan het College.  

 

4.2. Nieuwe fuifzaal + lokalen jeugdbewegingen Heist 

Nu er een nieuwe ravelingen komt zonder fuifzaal en de lokalen van de Chiro van Heist misschien 

verkocht worden hebben wij al eens nagedacht over een nieuwe jeugdsite met fuifzaal en lokalen voor 

jeugdbewegingen en jongeren.  We zitten hiervoor ook nog eens samen met de chiro, oranje en ’t Verzet.  

 

4.3. Nieuw subsidiereglement 

Van 2 regelementen wordt 1 duidelijk regelement gemaakt, binnenkort maken we een eerste ontwerp, dit 

wordt zeker ook aan de nodige partijen voorgelegd voor definitieve goedkeuring.  

Eens het nieuwe regelement er is wordt een infosessie georganiseerd met duidelijk uitleg wat ingediend 

moet worden en wat niet. Voor de subsidies van dit jaar is nog het oude regelement van toepassing.  

5. Evaluatie voorbije activiteiten 

5.1. Kerstboomverbranding – zondag 10 januari 2016 

 Goede editie 

 

5.2. Leidingsweekend – 19 – 21 februari 2016 

 Heel tof, leuk dat iedereen overdag bleef meedoen ondanks het regenweer 

 Quiz viel een beetje in het water 

 Bedankt aan de organisatie! 

 Volgend jaar kunnen we niet meer naar X 

 Ideeen voor een nieuw leidingsweekend?  

o Adventure 

o Ander dorp in de Ardennen  

o Niet te relax, maar actief 

o Geen quiz 

o Niet weekend van 1 mei, ander weekend mag als de leiding het vroeg genoeg weet 

 

5.3. Quiz – vrijdag 26 februari 2016 

 Volzet 

 Weinig jeugdbewegingen, wel veel andere jeugd 

 Jammergenoeg op zelfde dag als quiz SIJO, volgend jaar afspreken met SIJO en vroeger een FB 

event aanmaken 

 

5.4. Jungle is Massive – zaterdag 5 maart 2016 

 Goed geen incedinten en vlot verlopen 
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5.5. Paasgrabbel – zaterdag 26 maart 2016 

 Jammer dat het samenviel met de Hazenjacht 

 Opnieuw zo goed als volzet (400 kinderen) 

 Volgend jaar een workshop/attractie extra > Middagvullend programma maken en het 

programma ook doorgeven aan de jeugdbewegingen 

 Jammer dat ouders mee in het grabbelveld gaan 

 

5.6. Belletax Rally – zondag 16 april 2016 

 Heel tof, wel jammer van het weer 

 Politie moet sneller beginnen met wegtakelen van auto’s 

 Bedankt aan KSA om nog te helpen met de afbraak 

 Volgend jaar zeker opnieuw organiseren 

 1u later beginnen, was net te lang nu en begon ook echt heel vroeg 

 Leeftijd eventueel verlagen naar 15 jaar 

 Zorgen dat iedereen een goede gocart heeft, ook degene die meedoen voor originaliteit 

 

5.7. EHBO sessie – april/mei 2016 

 Reacties waren heel positief 

 Ongeveer 80 leiders aanwezig 

 Jammer dat nog altijd redelijk wat mensen hun kat stuuren   

 KSA, Chiro, FOS en ’t Verzet krijgen opnieuw gratis EHBO, we contacteren jullie binnenkort 

hiervoor 

 Volgend jaar eventueel preventie in jeugdlokalen als vorming 

 

5.8. Paintballevent – 5 – 8 mei 2016 

 Leuk met mooi weer maar niet echt 100% een succes 

 Mag nog georganiseerd worden, maar vroeger op het jaar eventueel 

 Meer reclame maken voor de bbq 

 

5.9. 100 dagenfuif – vrijdag 6 mei 2016 

 Goede locatie alleen jammer van het duur tapijt 

 Iets minder aanwezigen dan anders, 4des van SIJO waren naar Keulen 

 Wat problemen met security en parking (Eccentric)  

 

6. Aankomende activiteiten 

Volgend jaar in december zijn er terug verkiezingen voor het dagelijks bestuur van de jeugdraad. Denk je 

er over na om je dan eventueel kandidaat te stellen dan is het interessant om nu al eens mee te draaien 

in de werking van de jeugdraad. Dit kan bijvoorbeeld door in 1 van de werkgroepen te komen.  

Volgend jaar stoppen er veel van ons, dus het is altijd goed dat er nu al nieuwe mensen de werking leren 

kennen.  

 

6.1. Fietslampjes actie – mei  2016 

 Worden binnenkort uitgedeeld  
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6.2. Kaboem/School is Out – zaterdag 25 juni 2016 

 Concept en datum zijn veranderd door beslissing van bovenaf 

 2 events: 

o Kaboem: 6 – 12 jaar > splashzone, photoboot, kinderdisco, festivalworkshops… 

o School is Out: 12 – 18 jaar > Chillzone, skateramp, jacuzzi’s, DJ workshop, ..  

o Om 17u optreden van Slongs Dievanongs 

o Bar en cocktailbar, foodstandjes 

 

6.3. Speechless Festival – zaterdag 2 juli 2016 

 Alles outdoor met shelters 

 Foodtrucks 

 Medewerkers kunnen dit doorgeven vanaf 1 juni 00u01 > Graag zo snel mogelijk doen!  

 Zeker voor opbouw en afbraak hebben we volk nodig! Indien niemand kan huren we mensen in, 

wat veel geld kost. De werkgroep kan dit niet alleen doen.  

 

6.4. Lollipop Beach Festival – zaterdag 16 juli 2016 

 Zelfde concept als vorige jaren 

 Medewerkers kunnen dit doorgeven vanaf 1 juni 00u01 > graag zo snel mogelijk doen! 

 Zeker voor opbouw en afbraak hebben we volk nodig! Indien niemand kan huren we mensen in, 

wat veel geld kost. De werkgroep kan dit niet alleen doen.  

7. Opmerkingen materiaalmeesters 

 Aanvragen voor deze zomer dringend doorsturen, binnenkort wordt alles verdeeld 

 Er komt een nieuwe camionette, graag voorzichtig mee zijn! 

 We hebben een nieuwe shelter (8-9m) die kleiner is 

8. Opmerkingen secretariaat 

 Kampvervoer is opnieuw toegewezen aan Eric Ghelyns. Indien er wijzigingen zijn gelieve dit dan 

zo snel mogelijk zelf aan hem door te geven. Ook om concreet af te spreken qua uren best direct 

met hem afspreken. (Bij grote wijzigingen ook jeugd@knokke-heist.be verwittigen voor eventueel 

parkeerverbod) 

 Subsidies dienen voor 31 juli ingediend te worden. Bewijsstukken van aankopen dienen de 

originele bewijsstukken te zijn! Geen kopies! Met vragen kan je altijd terecht bij Bieke.  

9. Varia 

9.1. Mededelingen vanuit de Jeugdraad 

 We zijn op zoek naar nieuwe KOR leden, wie interesse heeft is zeker nu ook al welkom en hoeft 

niet te wachten tot de nieuwe verkiezingen in december.  

 Op de Cultuurcocktail van de Cultuurraad komt ook een jeugdprijs, meer info binnenkort.  

 

9.2. Mededelingen vanuit het Jeugdhuis 

 Jeugdbewegingen kunnen de bar uitbaten indien ze dit wensen 

 

mailto:jeugd@knokke-heist.be
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9.3. Mededelingen vanuit de Jeugdbewegingen 

 Heel jammer dat het praatcafé van de scouts samenviel met De Lokale Lichting. Praatcafé stond 

al heel lang vast en ze hadden er ook wat werk in gestopt om er iets leuk van te maken. Helaas 

waren er geen andere jeugdbewegingen.  

 Legernetten van de KSA zijn nog altijd niet terug van Halloween. Chiro kijkt dit weekend of ze bij 

hen liggen, indien niet kijkt de jeugddienst om nieuwe te bezorgen aan de KSA voor de zomer, 

want ze hebben deze nodig op kamp!  

 

9.4. Ronde tafel 

 De lokalen in de scharpoord zitten tijdens de blok meestal overvol, kan er geen extra studielokaal 

komen in bijvoorbeeld de Marge?  

 

9.5. Agenda 

School is Out/Kaboem  25 Juni 

Speechless Festival Maxime, Philippe, Annelie 2 Juli 

Lollipop Beach Festival Maxime, Philippe, Annelie 16 Juli 

 

 

Annelie Ingelbrecht,       Magaly Dezutter, 

Voorzitter.         Secretaris. 


