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2. Verwelkoming door de voorzitter
Welkom iedereen, op opnieuw een digitale vergadering. Bedankt om aanwezig te zijn!

3. Goedkeuring AV verslag dd: 25/09/2020
Rechtzetting: Stijn De Cock was verontschuldigd, niet afwezig.
De AV keurt het verslag goed.

4. Financiën
4.1.

Begroting 2021

Uitleg over de begroting door Camille.
De afrekening van 2020 wordt volgende Algemene Vergadering toegelicht, gezien deze
pas na nieuwjaar kan opgemaakt worden.

5. Update adviezen
5.1.

Geschreven adviezen

Advies speelpleinwerking:
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Werd geschreven door Eva, Bart en Flore. Heeft vooral invloed op de interne
werking met monitoren en de coronamaatregelen. Moet nog ingediend
worden.
Advies gemeentelijke subsidieverdeling:
Standaard advies ivm de verdeling van subsidie jeugdwerkinitiatieven
Advies afschaffingsbeleid evenementen:
Dit advies werd geschreven voor de verstrenging van de maatregelen, toen we merkten
dat er veel aanvragen werden afgekeurd. Op het moment van indienen werden de
maatregelen verstrengd en kwam de tweede lockdown. Het advies werd bijgevolg nog
niet ingediend. Eens de federale maatregelen toelaten om zaken te organiseren, zullen
we het advies indienen, gezien het een oproep is om niet strenger te zijn dan de
federale maatregelen.

5.2.

Lopende adviezen

Fietspompen openbaar (cfr. Brugge): Maarten en Bart
Maarten en Bart nemen contact op met openbaar domein rond maart/april. Kort
samengevat zouden we graag openbare fietspompen in Knokke-Heist hebben zodat je
vlot je banden kunt oppompen, in navolging van Stad Brugge.
Advies ivm tendensen in de toegekende uren van de evenementen in het algemeen:
Flore
Overzicht werd opgevraagd van de toegekende uren voor evenementen van de
afgelopen drie jaar. Nog geen tijd voor gehad om het advies te schrijven, Flore kijkt
ervoor in januari/februari. De bedoeling is om te kijken of bepaalde verenigingen steeds
opnieuw wel of geen toelating krijgen om tot een bepaald uur een evenement te
organiseren.

5.3.

Gevraagd advies

Vraag van schepen Vandenbussche:
De vraag was tweeledig:
1. Kinderparlement, is daar behoefte aan?
2. Hoe kindvriendelijk is onze gemeente?
Er zijn gemeentes die het label kindvriendelijke gemeente hebben, wat kan
Knokke-Heist nog meer doen, wat kan beter? Hoe scoren we volgens jullie?
Ook ikv jeugdwelzijn, wat moet daar nog meer rond gebeuren?
 Jeugdraad zou daar graag een werkgroep rond oprichten omdat dit heel breed is.
Wie wil hier aan meewerken?
Jens geeft het ook door aan de leiding van de Chiro.
Vraag Matthi: tot welke leeftijd gaat dat?
Antwoord: kan heel breed zijn, volgens decreet lokaal bestuur is jeugd tot en met
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30 jaar.
Nathalie: deelwerkgroepjes per thema zouden ook interessant zijn om de werklast
draagbaar te houden. Wil graag meewerken als het werk het toelaat.
Jens: Eerst een algemeen beeld vormen en daarna kleinere werkgroepjes. Jens wil
zeker meehelpen.
 Britt: ivm aanbod: vanaf derde leerjaar minder aanbod, we krijgen veel vragen
van ouders, ook specifiek naar anderstaligen.
Nathalie: wij werken vaak met anderstaligen, deze groep valt vaak uit de boot,
ook bij jeugdbewegingen. Als jeugdbewegingen zich daar voor willen inspannen,
kan ze zeker ondersteunen.
Alex: van een leidingsploeg kun je niet verwachten dat ze meertalig zijn.
Nathalie: meertaligheid is niet per se een noodzaak, het gaat meer over gebruik
van heldere taal, pictogrammen, zichzelf voorstellen bij de Spelotheek, … om
aansluiting te vinden bij de doelgroep.
Jens: Jolien was hier ook mee bezig.
Jolien: Vanuit jeugdwelzijn/jeugdconsulent heb ik inderdaad alle jeugdbewegingen
bevraagd om te werken rond diversiteit in de brede zin, met het aanbod om hier
in te ondersteunen vanuit de jeugddienst. Enkel Jens vanuit de Chiro heeft hier op
gereageerd, de andere jeugdbewegingen niet, wat waarschijnlijk aangeeft dat ze
het te druk hebben met dagelijkse werking
Alex: FOS zet in op drempel van lidgeld – welke acties kunnen nog opgezet
worden?
Jolien: enkele voorbeelden: samenwerking Spelotheek, pictogrammenbrieven,
spelen aanpassen voor kinderen met een beperking, normaliseren van een
uniformruil, actief nadenken over stereotypes ikv LGBTQ+, …


Concreet: Nathalie en Jens willen zeker meewerken, we bezorgen alle info ook
aan alle jeugdbewegingen dus ook zij kunnen deelnemen aan de werkgroep. Bij
deze een oproep aan iedereen die hier rond wil werken, geef zeker een seintje
aan Flore en/of Jolien.

6. Evaluatie voorbije activiteiten sinds AV 25/09/2020
6.1.

EHBO-vorming

De vorming ging over seksualiteit in de jeugdbeweging, gegeven door Flore, verspreid
over 4 data allemaal om 20.30 in de Marge:
-

2/10/2020

-

16/10/2020

-

24/10/2020

-

1/11/2020: is niet doorgegaan omwille van corona.

Dit jaar gaan we voor 50% van de leiding die de vorming moest volgen, dus iedereen is
in orde.
Voor volgend jaar moeten we nog kijken hoe we het doen.
Voorstel: vanaf 50% EHBO-materiaal en vanaf 50% alle extra
aanwezigen punten in het subsidiereglement toekennen.
• Is dit een goed idee?
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Jens: systeem met punten etc. is niet genoeg gekend.
Maarten: ook al is systeem gekend, sommigen willen toch
nog geen moeite doen. Wat je er ook tegenover zet, er zal
niet meer volk op afkomen.
Yaron: inderdaad, niemand weet hoe die punten werken.
Nathalie: ligt aan dat leiding EHBO al goed kent.
Flore: daarom ging het dit jaar over seksualiteit en
volgend jaar over gedragsproblemen.
Jolien: we zoeken inderdaad aansluiting bij de thema’s die
moni’s en leiders aangaven. Uit eigen ervaring wil veel
leiding inderdaad veel vorming ontlopen, maar als er leuke
momenten worden aan gekoppeld misschien wel.
Nathalie: Leuke zaken zijn inderdaad een goede
motivator.
-

Besluit: we behouden het systeem met EHBO-materiaal en
koppelen er leuke activiteit aan.

-

Thema van 2021: Gedragsproblemen, gegeven door Chanel Proot.
Vanaf coronamaatregelen het toelaten, wordt de vorming georganiseerd.

WG 2020 -2021: Flore

6.2.

Fluo-actie

Afgelast, bevestiging gekregen van de politie dat ze de actie kleinschaliger aanpakken,
dus we zullen niet kunnen meewerken.
Er komen filmpjes van de politie, deze vind je terug op de website.
WG 2020 -2021: Flore en Eva

6.3.

Zeepkistenrace 18/10/2020

Afgelast, we proberen wel binnenkort op te starten voor 2021, zal waarschijnlijk doorgaan
in periode van oktober.
WG 2020 -2021: Linds, PJ, Bart, Maarten, Eva

6.4.

Dag van de Jeugdbeweging 23/10

Mocht niet in zijn aangevraagde vorm doorgaan. Werkgroep heeft soep gemaakt en op de
eerstvolgende activiteiten van de jeugdbewegingen rondgedeeld.
Hoe werd dit door de jeugdbewegingen onthaald?
Lekkere soep! Goed getimed
Leuk en goed initiatief
Vraag Matthi: werd het ontbijt afgelast door de gemeente? In andere gemeentes werden
er wel ontbijten georganiseerd.
Antwoord: ja, onze alternatieven werden afgelast door het gemeentebestuur.
WG 2020 -2021: Bart, PJ, Flore, Emily
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6.5.

Nacht van de Jeugdbeweging 23/10

Afgelast door coronamaatregelen.
WG 2020 -2021: PJ, Bart, Emily

6.6.

Halloween 30/10 tem 1/11

Afgelast na beslissing van het gemeentebestuur. Uiteindelijk werden de regels net
voordien verstrengd.
WG 2020 -2021: Pj, Bart, Lindsay, Maarten, Flore en Eva

6.7.

Sintintrede 28/11

Door corona volledig andere invulling met 2 delen:
1.

Tekenwedstrijd: flyers met tekeningen aan de achterkant werden uitgedeeld door
de wonderwijzers in de verschillende scholen, van kleuter tot lager. De kinderen
kunnen deze tekeningen in de Marge indienen tem 3 december. De werkgroep
heeft per leeftijdscategorie (gelijkend aan de paasgrabbel: peuters/1ste kleuter,
2de/3de kleuter, 1ste/2de leerjaar, 3de/4de leerjaar en 5de/6de leerjaar + aparte
categorie voor de huiswerkklas + voor alle kids die een inzending doen uit de
Kleine Dennen) de mooiste tekening uitgekozen, de info bekend gemaakt op
facebook en de cadeaus gegeven aan de scholen van de
kinderen/huiswerkklas/kleine dennen.

2.

Promofilmpje werd opgenomen in de schouwburg. Met als sint Rik Debree en
enkele KOR leden (en hun knuffel contacten) in bubbels speelden pieten. Dit
filmpje werd nadien gedeeld.

Nathalie: bedankt om ook een aparte categorie te voorzien van de Huiswerkklas. Nathalie
stelde zich vragen bij de vernoeming van namen van de Kleine Dennen.
Flore: Inderdaad, eerst stonden enkel de voornamen, nadien hebben we dit rechtgezet
en de namen volledig verwijderd.
WG 2020-2021: Flore, Lindsay, Emily

7. Komende activiteiten
7.1.

Winterdrink

Horeca mag nog niet open, Winterdrink zal dus niet kunnen doorgaan.
We kijken voor een alternatief (lentedrink bv) afhankelijk van de maatregelen.
WG 2020 -2021: PJ, Maarten, Bart, Lindsay, Eva, Emily

7.2.

Interactieve Fietsroute – 50 jaar bestaan Jeugdraad

In 2021 bestaat de Jeugdraad 50 jaar!
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Doordat er zo veel evenementen niet mogen doorgaan, spelen we met het idee om een
interactieve fietsroute te maken met opdrachten. Zo kun je op verschillende locaties iets
te weten te komen over de Jeugdraad, zo ontdek je doorheen de route de geschiedenis
van de jeugdraad.
Philippe en Annelie: misschien kan er in 2021 wel nog een feestje als er later in het jaar
versoepelingen zijn?
WG 2020 -2021: Bart, Eva

7.3.

Debattle

Uitstellen: Bevraging in 2021 naar jongeren.
Op basis daarvan nogmaals een debat organiseren om de verkozen politici
vragen te stellen.
Jens: is er een verslag van het vorige debat?
Antwoord Flore: geen verslag, maar mogelijks wel een filmpje. Flore zoekt dit
op.
WG 2020 -2021: Flore, Bart, Emily

7.4.

ZAPP Party

Afhankelijk van corona wordt dit georganiseerd. Vanaf dit opnieuw mag, kunnen we dit
organiseren, opnieuw in samenwerking met ‘t Verzet
We zouden werken met blanco VVK-tickets, zonder datum.
We willen terug voor een goed doel iets doen, waarom niet de jeugdverenigingen? Op die
manier kunnen zij iets extra organiseren of hebben ze bv. wat meer middelen voor een
buitenlands kamp.
Matthi: ‘t Verzet wil een FEEST organiseren, vanaf het mag volgens de maatregelen.
Idee: van iedere jeugdbeweging 1 iemand die helpt achter de bar en 1 iemand die draait.
De winst wordt verdeeld onder de jeugdverenigingen, de zaal gratis ter beschikking
gesteld.
WG 2020-2021: PJ, Alex, Bart

7.5.

Leidingsweekend 26/02 tem 28/02

Afhankelijk van de corona maatregelen. Momenteel zou dit niet mogen doorgaan, grote
kans dat het tegen februari nog niet zal mogen. Dan zoeken we een alternatief om de
leiding ook te bedanken voor hun inzet en een gezellig samenzijn te organiseren, vanaf
het wel mag.
WG 2020 -2021: nog niet beslist

7.6.

Paintball-event

Afhankelijk van corona bekijken we wat er mogelijk is.
WG 2020 -2021: Benny, Bart, PJ, Maarten
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7.7.

Paasgrabbel

Alles is klaar om te starten, maar blijft afhankelijk van corona
WG 2020 -2021: Flore, Lindsay, Emily, Camille

7.8.

Honderd dagen fuif

Fuif zal niet kunnen: iets anders om te organiseren zodat 6dejaars toch iets hebben.
Werkgroep denkt aan een praatlounge op de scholen zelf of in de marge (elke week een
andere school): afhankelijk van de maatregelen en regels van de scholen. Gezien 100
dagen in maart valt en we vermoeden dat er nog strenge coronaregels zijn, is een
eindejaarsfeest ook een optie. Wordt opgevolgd in de werkgroep.
WG 2020 -2021: PJ, Bart, Emily

7.9.

Boereleute

Als het kan, gaat dit door. Andere locatie dan in 2019 maar hetzelfde concept.
Vermoedelijk de tweede week van juli.
Wordt uitgebreider besproken in de AV in mei.
WG 2020 -2021: Benny, PJ, Alex

7.10. Kidsnamiddag zomer
Er zijn ideeen om dit op het evenementenstrand te doen, een speeldag met
springkastelen etc.
Meer info in de vergadering in mei.
WG 2020 – 2021: Lindsay, Camille, Flore, Maarten

8. Opmerkingen secretariaat
Geen opmerkingen

9. Opmerkingen materiaalmeesters
Uitleendienst zal opstarten vanaf we kunnen. Op de vorige AV werd een groepsaankoop
besproken rond windowcoolers, enkel Chiro is geïnteresseerd. Er zijn 4 windowcoolers
besteld, 2 voor de Chiro en 2 voor de uitleendienst.
Jens: Bedankt!
WG 2020 - 2021: Maarten, Bart, Linds, PJ, Flore, Benny

9.1.

Website

We zijn de website aan het vernieuwen. Alle algemene delen zijn vernieuwd.
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Ook de uitleendienst zal binnenkort anders verlopen, via jkh.be op een webshop met
meteen de kostprijs erbij. Zal over enkele maanden op punt staan.

9.2.

Reglement

Brievenbus aan MATKOT voor contracten camionette. De mensen die camionette lenen
kunnen het contract daar insteken zodat Jeugdraad dit kan verwerken.

10. Mededelingen vanuit de jeugdraad
Geen bijkomende mededelingen.

11. Mededelingen vanuit het gemeentebestuur
11.1. Schepen Vandenbussche
Webinar met minister Dalle afgelopen maandag. Schepen Vandenbussche had enkele
zaken meegekregen van de KOR en Flore om door te geven aan de minister.
Er waren een 80-tal gemeenten aanwezig, de meeste gemeenten kunnen nog steeds
werken met hun jeugd, bij een minderheid was er ook een verbod voor -12 jaar.
Schepen Vandenbussche zit zelf ook in de veiligheidscel, waardoor jeugd ook op de
voorgrond blijft in kader van maatregelen.
Vragen die de schepen stelde: jongeren in het vaccinatieplan + jeugd als kwetsbare
groep behandelen, die zeer weinig gehoord wordt. Zeker bijval van collega-schepenen,
minister Dalle heeft alles genoteerd en het verslag volgt nog.
Vraag Jens: Is daar al iets concreet uitgekomen? Jongeren hebben nood aan meer
mogelijkheden dan wat nu toegestaan is.
Antwoord schepen: Nee, dan wordt weer gekeken naar welzijn als het gaat over
wachtlijsten en psychische hulp etc. Derde golf is begonnen, dus over versoepelingen
wordt niet gesproken. Noodkreten zijn er wel effectief, zal nog z’n weerklank hebben tot
lang na deze crisis.
Boodschap van schepen Vandenbussche: Jullie doen heel veel, chapeau daarvoor.
Bedankt voor jullie inzet!
Vraag Matthi: horen we bij de 80 of 20% van de gemeentes?
Antwoord schepen: Bij de 80%, gezien alles voor -12 jaar wel nog mag doorgaan, in
sommige gemeentes is dit niet het geval en zijn zelfs speelterreinen en skateparken
gesloten. Wat mag volgens de federale richtlijnen, mag in Knokke-Heist.

11.2. Jeugdconsulent
Jolien licht toe:
Jeugdsite Heist
De Korenbloem is eigendom van AGSO en zit in de plannen van Heulebrug en zal ook
verkaveld worden over enkele jaren. Ondertussen zijn we al twee jaar bezig om een
nieuwe jeugdsite in Heist te bekomen, waarbij de plannen afgelopen maand heel
concreet zijn goedgekeurd door het college.
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Kort samengevat zullen volgende functies daar een plaats vinden:
Chiro, Oranje, Speelplein (huidige invulling Korenbloem)
Jeugddienst: bureaus in de Marge verdwijnen
VakantiePlus, Wonderwijs (MAAK), Huiswerkklassen, …
De nieuwe jeugdsite komt aan de achterkant van het station in Heist, waar nu een
composteerruimte te vinden is. Door de groene omgeving en de fietsverbinding naar
Knokke, dicht bij Ravelingen 3.0, het strand, … is dit een ideale locatie.
We doen mee aan een wedstrijd via West-Vlaanderen, Winvorm. Op die manier kunnen
verschillende ontwerpbureaus meedoen. Winvorm kiest een top 3, waarbij de jury van
het gemeentebestuur dan verder kan kiezen en de ontwerpen perfectioneren naar de
functie. Ook Jolien zit in de jury, dus zal terugkoppelen naar Jens en Camille van Chiro en
Oranje zodat het zeker blijft voldoen aan de noden. In 2021 zitten we in de ontwerpfase,
we verwachten dat het gebouw er in 2023 zal staan. Dat lijkt nog heel lang, maar het
gaat nu echt van start.
Vraag Nathalie en Britt: wat met de Marge?
Antwoord: De Marge blijft in alle huidige functies, enkel de bureaufuncties verdwijnen.
Het Speelplein, KSA, Hangaar, de huiswerkklassen, Jeugdraad, jeugdopbouwwerk, …
zullen nog steeds kunnen gebruik maken van de Marge. Er komt ook potentieel om de
volledige KSA naar de Marge te laten komen en eventueel ook scouts Knokke aangezien
zij aangaven dat ze niet zeker zijn hoe lang ze nog in de Branding kunnen blijven. Het
concrete plan van de Marge is er nog niet aangezien het nog lang zal duren voor er
ruimte vrij komt.
Subsidiereglement jeugdwerkinitiatieven – werkgroep wijziging
In dit reglement is er een onderdeel jeugdcultuur, dat evenementen en initiatieven
ondersteunt georganiseerd voor kinderen en jongeren. Dit ‘potje’ is nooit op, dus we
willen het reglement uitbreiden zodat ook anderen dan de jeugdverenigingen kunnen
beroep doen op dit onderdeel, zo wordt er nog meer georganiseerd voor jeugd. Daarom
willen we graag met jongeren een werkgroep oprichten om te zien wat zij belangrijk
vinden. (Voorbeelden: Jong Ding, Alles Kan)
Oproep: Wie wil graag meestappen om input te geven en testpubliek te zijn?
Subsidie jeugdwerkinitiatieven 2019-2020
Subsidies zijn gestort, ook coronasubsidie werd gestort. Feedback volgt deze
kerstvakantie.
Infodoorstroom verantwoordelijken naar achterban
Vraag naar goede infodoorstroom van hoofdleiding/contactpersonen naar de rest van de
leiding en vrijwilligers. Jolien merkt aan vragen van leiding dat dit niet altijd goed
verloopt, wat jammer is.
Jeugdwelzijnswerk kerstvakantie
Het jeugdwerk voor +12 is afgeschaft, maar jeugdwelzijnswerk mag wel nog doorgaan in
groepjes van max. 8 personen. Samen met onze jeugdopbouwwerker Karim organiseren
we in de kerstvakantie De Chalet, waar jongeren tussen 12-16 jaar terecht kunnen om in
de namiddag een activiteit te doen (13u – 17u), dit gaat door in ’t Ravotje. Als jullie
jongeren kennen die echt nood hebben om van huis weg te zijn of aan
vrijetijdsbesteding, stuur hen gerust door. Inschrijven is gratis en kan via de
instagrampagina van @jeugdknokkeheist
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12. Mededelingen van ’t Verzet
FEEST: zie ZAPP-party
Wat met EHBO en ’t Verzet, worden wij meegenomen?
Vroeger wel, maar hoe worden aanwezigheden geteld, gezien we een grote poule
vrijwilligers hebben? Flore zal dit bekijken.
Sowieso wordt er EHBO-materiaal geleverd door de jeugddienst, voor het skatepark.
BUSKRUIT: Matthi’s project, camionette van ’t Verzet: jeugdwerk- en buurtwerkbus.
Maandag grote onthulling op Instagram!

13. Mededelingen vanuit de jeugdbewegingen
KSA: geen mededelingen
FOS: niet aanwezig
Scouts: niet aanwezig
Chiro: er is te weinig waar gasten naartoe mogen en kunnen, hopelijk kan er binnenkort
meer.
Oranje: geen mededelingen

14. Ronde tafel
Spelotheek: we zoeken nog steeds vrijwilligers!
Vraag Benny: ook bijlessen digitaal mogelijk? Indien dat kan, is Benny
kandidaat.
Britt: digitaal doen we nu nog niet, maar mogelijks wel noodzakelijk.
Nathalie: misverstand dat het echt om bijles gaat, het gaat meer over
studieondersteuning. Het is niet erg als je niet meer weet hoe of wat. We zoeken
wel iemand specifiek voor boekhouding.
-

-

Flore is zwanger van een tweeling!
Uitgerekend voor 16 maart, maar waarschijnlijk vroeger.
Moeilijk te zeggen hoe alles zal verlopen, maar onze ondervoorzitter zal dat
zeker kunnen opvangen.
Proficiat Flore!

-

Britt: jeugdbewegingen kunnen nog materiaal aanvragen die de Spelotheek kan
aankopen (grote spelen etc.)

-

Jolien: nog eens merci, ik weet dat jullie veel moeite doen (de stoel, capture the
flag, …) en heel veel dingen die uiteindelijk toch niet mogen doorgaan etc.
Bedankt dat jullie zich blijven inzetten ondanks al die tegenslagen. Hopelijk
kunnen we binnenkort weer doen waar we goed in zijn.

-

PJ: camionette: contracten liggen op de stoel en moeten in de brievenbus
gestoken worden. Ticketje van tanken moet er een foto van genomen worden en
doorgestuurd worden naar Bart ter bewijs.
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