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Aanwezig:
Maarten Cabooter, Maxim Trio, Marlin van Velzen, Mike Deleersnyder, Flore
Ruysschaert (KOR)
Benny Reubens, Pieter-Jan Bode, Lindsay Dewaele (kandidaat KOR-leden)
Jan Morbee (Schepen van Jeugd)
Bieke Flama (Jeugdcoördinator), Jolien Vandierendonck (Jeugdconsulent)
Stan Mattheeuws, Boens Robin (KSA)
Dries Desmidt, Ewoud Van der Cruyssen (SGV)
Pieter Vantorre (PV) (FOS)
Nick Wenmaekers (Jong VLD)
Verontschuldigd: Stefaan Lagrou, Annelie Ingelbrecht, Wim Goethals (Gecoöpteerden)
Matthias Hillemans (KOR)
Laura Vanneste (Afgevaardigde GBL)
Mitch Devinck (Jong VLD)
Loïc Winne (KSA)
Afwezig
Maxim Stockx, Roel Vandierendonck (PV), Robin Lantsoght (PV), Chiori Verlinde (FOS)
Neil Couhysder, Vinnie Laseure (Chiro)
Stijn Haers, Frauke Pauwaert, Magaly Dezutter, Maxime Vlietinck ,Ruth Van
Ooteghem, Stijn De Cock, Lien Zutterman (Gecoöpteerden)
Herman De Vriendt (Afgevaardigde Cultuurraad)
Jonathan Loeys (Zebradom)
Françoise de Vreeze (Gemeenteraadslid)
Tibo Rotsaert, Philippe Hillemans, Elise Van de Wiele, Lotte Devlieger, David Van
Geeteruyen, Aaron Desmet, Elise Lecluyse, Thierry Coryn (gecoöpteerden)
Jari Bogaert (PV), Sven Lewillie (PV) (Chiro)
Arnaud Deweert (PV) Tuur Mattheeuws (PV) (KSA)
Alexander Bleyaert, Margaux Maes (PV), Luk Landuyt (PV) (Studentenclub Moeder
Patt’n)
Gauthier Goegebeur (PV), Venita Vandenbroele, Maxime Aneca, Kevin Deknaep, Tom
Devolder (PV) (JC ’t Verzet)
Aumaurie Deneckere, Joren Bruynooghe (Oranje)
Stijn Flama (Afgevaardigde N-VA)
Karolien Schotte (Afgevaardigde Sociale Raad)
Mado Pauwels (Afgevaardigde Seniorenraad)
Luc Aendenboom (Afgevaardigde Sportraad)
Glenn Neyts (Jong VLD)

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

2. Goedkeuring AV verslag dd: 22 december 2017
Het verslag wordt goedgekeurd.
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3. Update adviezen
Er zijn geen adviezen meer uitgeschreven.

4. Aanpassing Subsidiereglement
De voorgestelde aanpassing werd doorgestuurd.
Daarbij waren de belangrijkste veranderingen:
1. Dubbele subsidiëring wordt niet meer aanvaard. Als je via de gemeente al een subsidie krijgt
bij een bepaald evenement, kun je geen subsidie meer aanvragen via dit subsidiereglement.
2. Vormingsbudget per dag van max €10 naar €20 opgetrokken
3. Definitie van een werkingsdag werd meer gespecifieerd, waardoor duidelijk is dat het niet
voordeliger kan zijn om de activiteiten van de verschillende leeftijdsgroepen te spreiden
4. Andere aanpassingen gingen veelal over semantische zaken bv. Motorisch werd fysieke
beperking
Daarna nog van enkele mensen feedback gekregen, waardoor volgende extra wijzigingen nog zijn
aangebracht:
1. Aanvulling 2. Voorwaarden, “De aanvragen en bijhorende bewijsstukken moeten ten
laatste op 31 juli van het dienstjaar waarin de subsidie wordt toegekend, worden
ingediend.”
2. Aanvulling 4.4 Kampvervoer: “Het materiaalvervoer gebeurt per vrachtwagen en is
bijgevolg gelimiteerd tot kampen in België en net over de grens. Verdere
buitenlandse kampen komen hier niet in aanmerking.”
3. Aanvulling 8. Vorming: “Enkel individuele aanvragen, geen aanvragen door verenigingen,
tenzij het werd gefactureerd aan en betaald door de vereniging.”
Het subsidiereglement werd unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
Na goedkeuring van het College van Schepenen en Burgemeester en de Gemeenteraad zal hij in werking
treden.

5. Evaluatie voorbije activiteiten

5.2.

Winterdrink – 14 januari 2018

Heeft Maarten volledig op zich genomen
Was een ander concept dan vorig jaar, maar het werkte
Bedankt Maarten en iedereen die geholpen heeft.

5.3.

Fietscontroles – december/januari

Voorbereiding is al gestart
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Voor volgend jaar: informeren bij de hoofdleiding wanneer de activiteit is, zodat er niet voor een gesloten
deur wordt gestaan.

5.4.

Leidersweekend – 23-25 februari 2018

Leuk dat het een stadsspel was ipv survival, maar zou ook niet voor elk jaar zijn
Goed dat alle jeugdbewegingen door elkaar moeten in groepjes
Duidelijke communicatie over drank vrijdagavond: positief
Datum volgend jaar: 15, 16, 17 maart
Suggesties of ideeën zijn welkom!

5.5.

Paasgrabbel – 31 maart 2018

Minder inschrijvingen dan vorig jaar, maar toch een goede editie
Bedankt Flore en iedereen die paashaas was!

5.6.

Field Warz – 14-15 april 2018

Supertof concept, maar werkpunten
Waren alle drie de dagen even relevant?
 Jeugd dat niet in een jeugdbeweging zit ook aanspreken door een heel weekend mogelijkheid te
geven. Volgend jaar ook een volledig weekend.
Groot werkpunt: promo
Jeugdbewegingen meer betrekken, bv toernooi organiseren
Dit jaar niet gedaan omdat we daar in’t verleden geen inschrijvingen voor hadden
Zeker nuttig om mee te nemen voor volgend jaar
Eerste jaar dat alle jeugdbewegingen geweest zijn!
Bumperbal meerwaarde?
 Wel positieve reacties over gehad, dus mag zeker terugkomen

5.7.

Quiz – 20 april 2018

Klein maar fijn
De helft minder inschrijvingen, maar toffe sfeer
Enkele schoonheidsfoutjes
Moeten we dit volgend jaar nog doen? Er waren heel veel evenementen in april, dus heel druk ook voor
KOR
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Misschien in een andere maand?
Idee: in elk lokaal van de jeugdbewegingen een quiz geven om zo de tour te maken.
Zo kan je meer teams vanuit de jeugdbewegingen trekken.
Tweede semester is voor de jeugdbewegingen ook heel druk.
Voorstel: quiz in november

5.8.

100 dagen fuif – 29 april 2018

In het casino
600+ bezoekers
Casino wil nog samenwerken omdat het zo proper werd achtergelaten
Volgend jaar waarschijnlijk ook in Casino

5.9.

Praatcafés

Geslaagde praatcafé’s achter de rug.
Volgende van SGV: 27 juli

6. Aankomende activiteiten
6.2.

EHBO

Door organisatorische problemen met de brandweer is dit niet kunnen doorgaan dit jaar.
Daarom is beslist door de KOR om het materiaal toch te geven. Enkel KSA heeft al een lijst doorgegeven.
Oproep aan de andere jeugdbewegingen om de lijst door te sturen!
De KOR is nu in samenspraak met politie om voor volgend jaar iets te doen rond verkeersveiligheid.

6.3.

Lollipop Beach Festival – 14 juli 2018

Enkele ideeën werden doorgestuurd naar hoofdleiding
Opbouw: 3 dagen in 3 shifts, wie 3 shifts heeft geholpen: BBQ vrijdagavond met gezellig drankje
De shifts zijn verdeeld over de dag, waardoor wie werkt ook een handje kan toesteken
+ bedankingsfeestje voor medewerkers in de zomer
Vanaf 1 juni kun je je inschrijven als medewerker

6.4.

Kidsevent – 5 augustus 2018

JB worden gevraagd om ook mee te helpen, zoals voorgesteld op vorige AV
2, 3, 4 augustus opbouw en dan de dag zelf ook helpen
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Dag en nacht van de jeugdbeweging – 19 oktober 2018

Nog geen nieuws

6.6.

Halloween

2 locaties op het oog: Ziekenhuis van Knokke of Stadhuis van Heist
Waarschijnlijk zal het ziekenhuis niet lukken, maar ook het stadhuis is een superlocatie
We moeten nog goedkeuring vragen in het college, daarna kunnen we aan de slag gaan.

7. Opmerkingen materiaalmeesters
Alle kampaanvragen zijn binnen, bedankt om dit op tijd binnen te brengen!
Waarborg van Chiro ontbreekt nog (FOS schrijft tijdens de vergadering over)
Maarten: circustent wordt misschien geschonken aan KSA omdat KSA hem kan stockeren. Onderling
wordt dit geregeld om plaats te maken in het materiaalkot.

8. Opmerkingen secretariaat
Geen opmerkingen

9.

Overlopen financiën 2017

Vorige AV werd dit niet vermeld, maar de KOR wil hebben dat de jeugdverenigingen dit weten:
Er was 49.000+ euro verlies van vorige zomerevenementen, als we de steun van het Gemeentebestuur
niet meetellen.
Dit was door Sol at the beach, Kidsevent (met daarvoor Summer is Magic de vrijdagavond) en Lollipop
Beach Festival
Summer is Magic was een flop, is letterlijk in het water gevallen. De kosten van Kidsevent lagen hierdoor
hoger, maar ook door de kostprijs van Samson & Gert.
Gemeentebestuur Knokke-Heist is hierin tussengekomen
Voor dit jaar heeft het gemeentebestuur toch beslist om de Jeugdraad financieel te steunen voor de tent
van Lollipop, maar daartegenover staat dat de KOR alle financiële voorbereidingen afstemmen met de
Jeugddienst.
Voor deze reden gaat Sol dit jaar niet door, aangezien dit ook een verlieslatend evenement is. Dit jaar zal
Kidsevent zijn zoals het eerst was: één dag met optredens naar kinderen gericht.
Feedback vanuit FOS: Nog eens doorgeven aan de medewerkers dat bonnetjes doorgeven/extra drank
geven echt niet kan aangezien de evenementen al geen winst/verlies boeken
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Toetreden nieuwe KOR-leden

Benny, Lindsay en Pieter-Jan willen graag lid worden van de KOR.
Een kort voorstellingsrondje:
Benny is een Knokkenaar die in Gent woont, maar nu graag weer de draad oppikt in Knokke-Heist. Hij geeft
jiujitsu-training.
Lindsay woont in Westkapelle en wil zich meer inzetten voor de jongeren van Knokke-Heist, vindt de
Jeugdraad hiervoor de ideale mogelijkheid.
PJ heeft vroeger in de KSA gezeten, nu nog in de basket. Vroeger voorzitter geweest van een studentenclub
in Howest, studeert binnenkort af en wil hier een engagement opnemen.
De algemene vergadering beslist dat er gestemd wordt zonder stemformulieren.
De algemene vergadering beslist unaniem dat Benny, Lindsay en Pieter-Jan gecoöpteerd worden.
De algemene vergadering beslist unaniem dat Benny, Lindsay en Pieter-Jan lid worden van de KOR.
Welkom!

11.
11.2.

Varia
Mededelingen vanuit de Jeugdraad

Debattle
Debattle is een concept uitgedacht door o.a. de Ambrassade. De Jeugddienst en de Jeugdraad werken dit
samen uit.
Hierbij worden enquêtes afgenomen bij jongeren om hun mening te vragen en zo een beleid te kunnen
uitstippelen. De Jeugddienst kan zo het beleid afstemmen op de noden en behoeften die de jongeren in de
enquête aangeven.
We verspreiden de enquêtes via de scholen en zullen dit ook nog meegeven aan de jeugdbewegingen.
Suggestie: Iets aan vasthangen, bv. Kans maken op een ticket voor Lollipop.
 Vullen de jongeren dit dan in met de juiste insteek? Of willen zij enkel het ticket winnen?
Over heel Vlaanderen worden er in het kader van Debattle debatten georganiseerd. Aangezien wij redelijk
laat in gang zijn geschoten, doen we dit niet en focussen we ons op de resultaten en het advies dat daaruit
komt.
Nick W. laat weten dat Jong VLD ergens in september een debat organiseert. Dit staat los van Debattle,
maar iedereen is welkom.
Vrijetijdsmarkt
Datum: 09/9/2018
Gemerkt in het verleden dat enkel de KSA en FOS daar staat. Misschien een optie om iets
gemeenschappelijks te doen van alle jeugdverenigingen: dan staat iedereen er.
Feedback KSA: is zeker goed idee, zo heeft iedereen er iets aan
Kunnen ook iets sjorren, een tent zetten, hamburgers bakken, … veel mogelijkheden
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Wordt positief onthaald
Hoofdleidersvergadering wordt vastgelegd, daarop wordt besproken hoe we dit aanpakken.

11.3.

Mededelingen vanuit het gemeentebestuur

Alle wijzigingen van kampen en kampvervoer moeten doorgegeven worden.
De deadline van de offertes is 28 mei (maandag), dus dan wordt beslist met wie we in zee gaan. Het is
belangrijk om alle wijzigingen op tijd door te geven aan Jolien!
Geef door aan jullie leden dat,




Je fiscale attesten kunt indienen voor de kampen
Je bij de jeugddienst terecht kan om te kijken via welke mutualiteit je wat terugkrijgt.
Als je kopies moet nemen voor de fiscale attest oid kun je altijd in de jeugddienst terecht

Nieuwe wet op bewaking:
Professionele security ipv vrijwilligers, je kunt tot €500 per evenement ingeven onder “Projecten”.
Je evenement wordt nog steeds gescreend door de politie, dus daarop krijg je feedback mocht het niet in
orde zijn.
Medewerking gezocht op Kaboem: zaterdag 23 juni
De Helden en Nachtwacht komen
Er zijn vier shiften, vooral voor opbouw en afbraak zoekt de Jeugddienst nog volk.
Shift
Shift
Shift
Shift

1:
2:
3:
4:

7u – 10u: Opbouw
10u – 14u
14u – 18u
18u – 20u: Afbraak

Vanaf 2 shiften krijg je eten.
Voor shift 1 en 4 krijg je per 2 aanwezigen 2 punten.
Voor shift 2 en 3 krijg je per 3 aanwezigen 2 punten.
Reden: opbouw en afbraak hebben we de meeste hulp nodig en is ook lastiger.
Vorig jaar was één punt €20,40 waard. Wordt berekend door budget werking te delen door het aantal
punten dat verdiend werd.
Wordt nog op mail gezet!
Vorming
De Jeugddienst wil graag een vorming organiseren met daaraan ook een ontspannend gedeelte
gekoppeld, bv een bbq, eventueel in samenwerking met de Jeugdraad.
Welke vormingen zouden jullie graag willen met jullie leiding? Bv. Grime, vlaggensysteem,
alcoholgebruik, Kwetsbare groepen, gedragsproblemen, …
Alcoholgebruik: is relevant
Probleem kan zijn dat jeugdbewegingen er geen tijd voor hebben
Misschien op zaterdagochtend vorming geven op leidersweekend: verschillende thema’s waar je kan
kijken
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Workshophoppen zoals op gouwweekend scouts: van alles een halfuurtje volgen
Kansenfonds
Music for life: wat opgehaald wordt, komt in dit fonds
Als kindjes niet meekunnen op kamp door financiële redenen, kun je naar Jolien komen om dit te zeggen
en een oplossing te zoeken via dit fonds.
Tip van Pieter: achteraan het nummer van de mutualiteit krijgen mensen een 1 als ze financiële hulp
nodig hebben, zo zie je dit op een discrete manier. Mensen komen het niet altijd zeggen dat ze hulp
nodig hebben.

11.4.

Mededelingen vanuit het Jeugdhuis

Geen mededelingen

11.5.

Mededelingen vanuit de Jeugdbewegingen

Evenementen:
KSA: 30 juni – voetbaltoernooi
FOS: 30 juni – A’fin: fin de saison met optredens
SGV: 28 juni – Ribbetjes à volenté
FOS: 11 augustus – BBQ
(Jolien geeft dit door aan Stefanie)
SGV:
-

-

-

Hoe ver zit het evenement van de startdag (Scout-in)?
Evenementen indienen met de jeugdbewegingen: extreem lang wachten voor we iets te weten
komen. Al 4-5 weken geleden ingediend. Meestal maar de week op voorhand of de week zelf.
-> Dit komt doordat alle diensten dit moeten goedkeuren, daardoor duurt dit wel een tijdje
-> Je mag altijd Jolien iets laten weten, zodat ze intern kan checken
Kampbezoek, wordt dit nog gedaan?
-> Ja, we zullen plannen en terugkoppelen
Subsidiereglement: 3 punten voor een leider die een cursus gedaan heeft, vinden dit te hoog.
-> Vorig jaar stond dit op 5 punten, we hebben dit verlaagd naar 3 om meer in verhouding te
staan.
-> Is er gekomen doordat het gemeentebestuur het belangrijk vindt geattesteerde leiding te
hebben
-> de kadervorming is erkend op Vlaams niveau, daarom wilt de jeugddienst dit ook meer
stimuleren dan andere vorming
Ivm relevante ervaring: als je je attest hebt, krijg je ook punten van het gemeentebestuur. Zou
je moeten aanvragen bij je koepel.
-> Is misschien veranderd, dus misschien niet relevant meer
Is steeds moeilijker leiding te motiveren om vorming te volgen, bij KSA sturen ze de oudste
gasten op cursus, die nog meer vrije tijd hebben. Misschien dat ook andere koepels dit
aanvaarden.
Subsidiereglement: Hoe worden de jeugdbewegingen gedefinieerd?
 Erkende verenigingen die zijn aangesloten bij de jeugdraad
Akoestiek in de speelstraat is slecht, volgende keer vergaderen we weer in de balletzaal (dit lukte
nu niet omdat de balletzaal vol staat door een zending).
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FOS:
GDPR is vanaf vandaag in voege! Normaal krijg je info van je koepel, maar het is belangrijk om alles
goed te regelen. Je moet uitleggen waarvoor je wat opvraagt. Oproep om dit in orde te brengen!

11.6.

Ronde tafel

11.7. Agenda
Kaboem

JD

24 juni 2018

Ribbetjes à volenté

SGV

28 juni 2018

Voetbaltoernooi
A’fin: fin de saison
Lollipop Beach Festival
Praatcafé
Kidsevent
BBQ
Dag en nacht van de
jeugdbeweging
Halloween
Intrede van de sint
Leidingsweekend

KSA
FOS
JR
SGV
JR
FOS
JR

30 juni 2018
30 juni 2018
14 juli 2018
27 juli 2018
4 augustus 2018
11 augustus 2018
19 oktober 2018

JR
JR
JD

15 - 17 maart 2019

