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PUNT 1: Verwelkoming & Mededelingen
• Verwelkoming van de voorzitter:
o Iedereen is van harte welkom op de eerste Algemene vergadering van het
werkjaar 2014 – 2015 van de Blankenbergse Jeugdraad.
PUNT 2: Goedkeuren vorig verslag
• Opmerking van Evert:
o Punt 6: "Het geld werd dan de volgende maand teruggestort.”
Deze termijn was max. 5 werkdagen (staat ook in brief betreffende opname
verantwoordelijkheid)
o Verder geen opmerkingen
• Goedkeuren volgende algemene vergadering
PUNT 3: Financieel verslag van voorbij werkjaar
• Financieel verslag
o Het is nog niet helemaal klaar. Dit komt ook doordat er geldverrichtingen
gebeurd zijn waar heel wat onduidelijkheden over zijn/waren. Het
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financieel verslag zal, als het klaar is (deadline oktober) doorgestuurd
worden naar de raadsleden.
Brief Evert: Evert heeft een brief opgesteld waarin hij de volledige
verantwoordelijkheid opneemt voor de verwarring die er ontstaan is naar aanleiding
van enkele geldverrichtingen. Indien er nog onduidelijkheden uitgeklaard moeten
worden, is hij bereid om uitleg te geven.

PUNT 4: Lopende zaken
• Debat in samenwerking met de seniorenraad
o Maurice, zit ook in de seniorenraad: Suzy gaat contact opnemen met de
Jeugdraad, hun voorstel: waarschijnlijk een gesprek tussen senior en
jongere om elkaar of de generaties zo beter te leren kennen. Er zal ook een
mogelijkheid zijn om uit het publiek vragen te stellen.
o Wij als jeugdraad zullen ook een voorstel moeten doorgeven. Om op die
manier een idee te krijgen wat mogelijk is, samenkomen met Suzy is daarom
de eerste stap die gezet zal worden.
o Er zijn geen voorstellen vanuit de raadsleden van de jeugdraad om mee te
geven naar de seniorenraad. Lien zal Suzy contacteren om eens af te
spreken om voorstellen aan elkaar voor te leggen. Pas daarna kan iets
concreet worden uitgewerkt.
• Blan
o Op één of andere manier willen we de Blan terug op gang krijgen. Maar dat
is niet zo evident. Het bestuur vraagt zich af of er geïnteresseerden zijn die
het zien zitten om daar aan mee te werken?
o De werkgroep is namelijk gestopt, ook met communiceren. We kennen geen
inkomsten en uitgaven.
o Er zal toch in een laatste poging nog eens geprobeerd worden om na te
vragen hoe alles nu zit en of er ‘stof’ is waar op verder kan gebouwd
worden. Blijkbaar is één van de redenen waarom ze gestopt zijn, het feit
dat ze de verantwoordelijkheid niet volledig op zich willen nemen. Ze willen
gerust helpen met de organisatie. Het succes van de Blan in 2013 is ook te
danken aan het feit dat de werkgroepleden zelf gamers zijn en in dat milieu
zitten.
o Mailadres: blan@jeugdraadblg.be
o Er wordt een nieuwe werkgroep gevormd: Thomas, Stijn, Tim en Ian als
werkgroep-verantwoordelijke.
o Ian zorgt ervoor dat er contact opgenomen worden met de vorige werkgroep
en samen wordt gezeten met de nieuwe werkgroep.
• Kindergemeenteraad
o Dinsdag 23 september 2014, om 16u in de Raadszaal, is er een vergadering
met de directies en verantwoordelijke leerkrachten; werkpunten komend
jaar worden meegegeven.
o Maandag 13 oktober 2014 om 16u is het rondleiding met kinderen in het
stadhuis.
o Woensdag 24 september 2014 om 14u overhandigt de kindergemeenteraad
het advies ‘speelruimte’ aan het college van burgemeester en schepenen.
Lien Dierickx kan aanwezig zijn.
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Dag van de jeugdbeweging
o 17 oktober 2014
o Ian wilt graag Bart Peeters uitnodigen, hij zal zelf kijken wie hij daarvoor
moet contacteren en dergelijke.
o Er is een voorstel om muziek te kunnen afspelen. Dat zal ook aangevraagd
worden. Het zou een extra aantrekkingsfactor kunnen zijn.
o Jeugddienst kijkt voor de drank en de boterkoeken worden voorzien door de
jeugdraad.
o Bart zorgt voor de affiche.
o Emily zou graag een meerwaarde willen geven aan de Dag van de
jeugdbeweging door gadgets mee te geven:
! Buttons: deze kunnen gemaakt worden met de buttonmachine die we
ter onze beschikking hebben; op de buttons komt een combinatie van
logo’s (dag van de jeugdbeweging, jeugdraad, Blankenberge)
! Balpennen: er zouden ook balpennen met het logo van de jeugdraad
kunnen worden uitgedeeld, om op die manier wat ‘reclame’ voor de
jeugdraad te maken
• De balpennen worden aangekocht naar aanleiding van dit
evenement maar zullen ook op andere activiteiten worden
uitgedeeld of ter beschikking zijn zoals bijvoorbeeld op de
AV’s. Het is goedkoper om balpennen aan te kopen die in een
zwarte kleur schrijven maar er zal toch gekozen worden voor
balpennen die blauw schrijven (dat wordt vaker gebruikt). Er
wordt goedkeuring gevraagd voor het aankopen van 1000
balpennen, voor een prijs van ongeveer 300 euro.
=> goedgekeurd.
Quiz
o De quiz is vorig werkjaar niet doorgegaan, er waren slechts twee leden die
zich wilden inzetten, daarom een warme oproep of er mensen
geïnteresseerd zijn om mee te helpen, zijn er mensen die in de werkgroep
willen?
o Er wordt een werkgroep gevormd:, Isabel, Jan (?), Renée, Tim, Killian, Yves
en Lien als werkgroep-verantwoordelijke.

PUNT 5: Voorstellen komend werkjaar (brainstorm)
• Vanuit het bestuur:
o Voorstel van Isabel: langsgaan bij de jeugdbewegingen op een (onverwacht)
moment om nog eens te vertellen wat de jeugdraad precies en wat wij
doen. Isabel, Lien en Renée zullen een datum vatsleggen om daar samen
naartoe te gaan. Dat zal waarschijnlijk een zaterdag zijn.
! Opmerking Ian: dat zal niet altijd geapprecieerd worden door alle
jeugdbewegingen, zo doorbreek je de activiteiten. Dus pas langsgaan
bij de jeugdbewegingen in de late namiddag, zo rond 16u45 – 17u.
• => verder vinden de raadsleden dat het kenbaar maken van de
jeugdraad bij jeugdbewegingen een goed idee.
o Voorstel flyers:
! Er zouden flyers worden gemaakt voor dit werkjaar 2014-2015. De
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flyers zijn er om onder andere uit te delen in de scholen en in
jeugdbewegingen en op onze eigen activiteiten. We zullen vragen
aan Bart of hij een voorbeeld wil opmaken. Op de flyers komen op de
voorzijde het logo van de jeugdraad in het midden, daarrond komen
dan kernwoorden die de jeugdraad en de sfeer zouden moeten
beschrijven.
(plezier, fun-tastisch, inspraak, jong, creatief,
uitdagend,
ontdekken,
toegankelijk,
sociaal,
vernieuwend,
communiceren). Onderaan komt dan de volgende zin: “Jij komt toch
ook?”. Op de achterzijde van de flyer komen dan de data van
wanneer de algemene vergaderingen doorgaan. En ook de gegevens
om ons te contacteren en ons terug te vinden.
! Er zijn praktisch ook geen kosten aan, aangezien we ze op de
jeugddienst kunnen afdrukken.
! De flyers worden uitgedeeld op alle activiteiten van de jeugdraad
maar ook in de scholen en jeugdbewegingen.
o Voorstel Ian: een fiets-sneukelroute organiseren en het verzamelde geld aan
een fonds schenken, om op die manier de jeugdraad mee in de kijker te
zetten. Er zou bijvoorbeeld ook gevraagd kunnen worden aan een
fruitwinkel om bv. appels te sponsoren. De persoon die het fonds
‘vertegenwoordigt’ uitnodigen op de activiteit om het geld in ontvangst te
nemen.
! Emily, Tim, Lien, Renée en Ian als werkgroep-verantwoordelijke.
! Opmerkingen: er zullen vrijwilligers nodig zijn en mensen die kunnen
meewerken op de dag zelf, en er kan bijvoorbeeld samengewerkt
worden met een andere raad zoals de sportraad.
o Voorstel fuif Halloween:
! We willen opnieuw een fuif organiseren, we zijn uitgekomen op de
herfstvakantie en het thema Halloween, als we dat goed kunnen
uitwerken, kan dat misschien wel een succes worden.
! 31 oktober 2015, zaterdag, eerste weekend van de herfstvakantie
! Opmerkingen:
• In die periode heb je ook de Halloweenstoet, de kans bestaat
dat de carnavalisten langskomen en dat is niet de doelgroep
van de fuif; maar de fuif kan er wel aan gekoppeld worden.
• Er wordt reeds een fuif georganiseerd door de jeugddienst, de
doelgroep van deze fuif is onder de 14 jarigen. Dat is niet de
doelgroep van de jeugdraad, uit ervaring trekken we ook een
oudere doelgroep, ons doelpubliek is plus 16 jarigen.
• Er bestaan subsidies voor verenigingen die fuiven organiseren
voor jongeren dat is in samenwerking met alcoholpreventie en
zo hebben we ook geen vrijwilligers nodig, er mag dan wel
geen alcohol verkocht worden, Yves zal subsidiedossier
bekijken en daar meer laten over weten.
• Er wordt een werkgroep: Isabel, Lien, Emily, Tim, Killian,
Thomas, Emily als werkgroep-verantwoordelijke
o Voorstellen uit de raadsleden:
! Er wordt voorgesteld om ter vervanging van de oudejaarsfuif, een
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Nieuwjaarsdrink te organiseren voor jongeren, want die fuif zal een
gemis zijn.
• Echter, er wordt reeds een Nieuwjaarsdrink georganiseerd
door Stad Blankenberge op de markt op 1 januari, daar gaan
veel jongeren naartoe.
PUNT 6: Puntjes Jeugddienst
• Open Straatdag: morgen (zondag 21 september 2014) is het Open Straatdag. Tim,
Lien, Emily, Ian en Evert helpen bij de activiteiten. Er zijn cadeautjes voorzien
vanuit de jeugdraad: Tim, Ian en Emily delen deze uit. De vlaggen van de jeugdraad
gaan mee naar daar.
o Jeroen: hangen er stickers van de jeugdraad op de cadeautjes?
! => neen, er hangen geen stickers op, daar zal volgende keer aandacht
aan gegeven worden
• Kindergemeenteraad had advies gemaakt. Het voorstel is om het speelplein ‘De
Leutegoart’, gelegen in de Sint-Elooistraat, iets avontuurlijker te maken. Op 15
oktober 2014 om 14u op het speelplein zelf, wordt een workshop gehouden omdat
kinderen zo een idee kunnen geven van hoe ze het zouden willen zien op het
speelplein. Het voorstel: blote voetenpad, waterpark met heuvel, klimparcours, ….
De kindergemeenteraad blijft erin betrokken.
• Kadervorming: je hebt kadervorming, en binnen de 2 maanden moet je jouw
kadervormingstoelage binnenbrengen. De jeugddienst wil die periode langer
maken. Het voorstel van de jeugdraad is 6 maanden.
PUNT 7: Varia
• Lien:
o Data van komende algemene vergaderingen, altijd om 20u
! AV1 – 20 september 2014 (zaterdag)
! AV2 – 21 november 2014 (vrijdag)
! AV3 – 06 februari 2015 (vrijdag)
! AV4 – 27 maart 2015 (vrijdag)
! AV5 – 22 mei 2015 (vrijdag)
! AV6 – jaarafsluiter, datum nog vast te leggen
• Emily:
o Pulls: wij willen dus nieuwe pulls lanceren in een paarse kleur, bedrukking
op de borst links en op de achterzijde, een trui met een rits. Is er interesse
om nieuwe pulls aan te kopen? Het zou op 25 euro komen.
! er mag voor gekeken worden
o Vanuit de jeugdlokalen in het zeebos kan je de hulpdiensten niet bereiken,
misschien kan er een advies worden geschreven of iets doen om dat
probleem tegen te gaan?
! => reactie Yves: dat is de providers aanspreken en niet het stad, de
antenne zoeken en kijken wat er kan gedaan worden aangezien het
dus ook weeromstandig is; je kan daarvoor best de ombudsdienst
Belgacom, Proximus, e.d., contacteren.
o Volgende week is er ons dertig jaar bestaan van de Chiro. Op 27 september
is er vanaf 15u animatie, 18u eten, inschrijven kan (ten laatste 21
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september 2014) op de site www.dertigjaarbestaan.bloemkine.be
o Vorig jaar is de cursus bij het rode kruis afgezegd, wordt dat opnieuw
georganiseerd?
=> Isabel: ik kan daarvoor kijken
• Jeroen:
o Er werd geïnformeerd naar de budgetten voor de speelpleinen
o Is er geantwoord geweest op mail van Sharon en Jan?
! Er is geen reactie op gegeven. Er is wel reactie gegeven op de mail
van NV-A via het stadsbestuur.
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