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PUNT 1: Verwelkoming & Mededelingen
• Verwelkoming van de voorzitter:
o Iedereen is van harte welkom op de tweede Algemene vergadering van het
werkjaar 2014 – 2015 van de Blankenbergse Jeugdraad.
PUNT 2: Goedkeuren vorig verslag
• Dit betreft het verslag van 25 juli 2014 van vorig werkjaar 2013–2014 en het verslag
van 20 september 2014 van huidig werkjaar 2014-2015, beiden werden
goedgekeurd.
PUNT 3: Financieel verslag van het voorbije werkjaar: ter inzage
• Vragen en opmerkingen bij financieel verslag:
o Overschrijving 12 november: is dat de kassa van Blan die overgeschreven is
naar de jeugdraad?
! ja dat is de kassa van Blan die overgeschreven is naar de jeugdraad
o 12 februari, Rotterdam: wat moet ik mij daar bij voorstellen?
! Dat is van de sjerpen kindergemeenteraad
o Op blad aantal grijze vakjes aangeduid, wat betekent dit?
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Emily: het is om iets duidelijk/overzichtelijk te maken voor mezelf
maar het heeft geen betrekking op de inhoud van het financieel
verslag
Is er gewisseld van bank?
o We zoeken naar een datum maar blijven voorlopig nog bij de huidige bank
Truien en balpennen aangekocht
o Truien: voor 20 stuks, 447,67 euro. Dat komt op 22,37 euro per trui. De
leden van de jeugdraad betalen er 20 euro voor, dat wil zeggen dat de
jeugdraad die 2,37 euro betaalt. Betalen kan aan Emily maar graag via
overschrijving op het rekeningnummer BE20068222103856
o Balpennen: voor 994 stuks, 282,11 euro (het ging niet om 1000 balpennen te
bestellen)
!
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PUNT 4: Lopende zaken
De werkgroepen hebben een (nieuw) mailadres gekregen en de mailinglijsten zijn
aangevuld.
• Debat in samenwerking met seniorenraad
o Niets meer te weten gekomen, Suzy heeft niet geantwoord op de mail die
Lien gestuurd heeft.
o Maurice: de reden waarom er nog geen antwoord gekomen is op de mail, ligt
waarschijnlijk aan het feit dat Suzy het nu erg druk heeft. Er zijn namelijk
heel wat activiteiten die op de agenda staan.
o Het was wel op initiatief van de seniorenraad om dat te organiseren. Hun
programma is goed gevuld dus misschien nog even wachten met het
organiseren van het debat. Wij hebben verschillende pogingen ondernomen
om contact op te nemen dus wachten we gewoon op het antwoord van Suzy.
• Blan – lanparty@jeugdraadblg.be
o Antwoord gekregen van een lid van de vorige werkgroep; kon geen verdere
info geven. Dus wachten op andere leden, die gecontacteerd zijn, op een
antwoord.
o Stephen wil graag in de werkgroep (heeft ook nog meegewerkt aan de eerste
editie van de Blan)
• Quiz – quizje@jeugdraadblg.be
o De werkgroep is niet kunnen doorgaan voor de algemene vergadering. Er is
geprobeerd om samen te komen maar telkens konden slechts 2 personen
aanwezig zijn. De werkgroepverantwoordelijke zal opnieuw een doodle
opstellen om een nieuwe datum te kiezen en samen te komen.
• Fuif – fuif@jeugdraadblg.be
o Er is een mail verstuurd om samen te komen.
• Fietssneukelroute – fietssneukelroute@jeugdraadblg.be
o De werkgroep heeft nog niet samengezeten.
• Evaluatie Kindergemeenteraad
o Voorbije maandag is er een installatievergadering geweest. De jeugdraad
heeft opnieuw de drank aangekocht voor de kinderen, zoals vorig jaar. De
kinderen hebben ook een balpen van de jeugdraad gekregen. Alles is goed
verlopen.
o Karo Van Ryssel is verkozen tot burgemeester en de schepenen zijn Jelle
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Van Neck, Emmylou Talloen, Lisa Le Roy, Brecht Van Hoenacker, Jelle
Mattheeuws en Dylan Van Assche.
o In overleg zijn de thema’s geworden: kindvriendelijk buurten (stadscentrum)
en ’t Veermeer in Park De Craene gekozen, speelelementen, inspraak in het
skatepark, veel groen in de stad, meer vuilbakken in de stad. Er zijn dus
heel wat ideeën verzameld.
o Misschien kan er, samen met de kinderen, een wandeling doorheen het
stadscentrum georganiseerd worden, om te kijken waar eventueel dingen
kunnen komen. Er kan eveneens een bezoek aan het speelplein ’t Veermeer
gebracht worden met de kinderen.
Evaluatie openstraatdag
o Alles is goed verlopen, het was een geslaagde editie. Er was een grote
opkomst. Alle cadeautjes zijn bijna weg.
o Nog eens bedankt aan iedereen die geholpen heeft!
Evaluatie bezoeken skatepark
o Op 25 oktober zijn we met een aantal mensen van de jeugdraad meegegaan
met de sportdienst om te gaan kijken naar enkele skateparken. Er waren
ook verschillende skaters mee. Er zijn drie skateparken bezocht (Brugge,
Nieuwpoort en Koksijde) Telkens na het bezoek aan een skatepark moesten
degene die aanwezig waren een evaluatieformulier invullen. Met de
informatie uit de evaluatieformulieren zal rekening gehouden worden. De
werkgroep komt normaal gezien samen in januari.
o Dit is misschien ook een idee voor de speelpleinen, ook eens rondgaan naar
verschillende speelpleinen om er ideeën uit te halen.
Evaluatie dag van de jeugdbeweging + opstart nieuwe werkgroep
o Er was een goeie opkomst. Iedereen kreeg een boterkoek en chocolademelk.
Dit jaar werden er ook een appels voorzien (gesponsord door de Wullok). De
jeugdraad wilde graag een aandenken meegeven en heeft daarom een
balpen en een badge of opendoener uitgedeeld. Zijn er mensen
geïnteresseerd om in deze werkgroep te stappen en de activiteit/evenement
groter te maken? Ines, Lien, Isabel, Emily als werkgroep-verantwoordelijke.
Bezoek aan de jeugdbewegingen evalueren
o Isabel, Renée en Lien zijn op bezoek geweest bij de jeugdbewegingen. Daar
hebben we flyers uitgedeeld en kort verteld over de activiteit rond Dag van
de jeugdbeweging en over de jeugdraad. We hebben het gevoel dat de
boodschap aangekomen is.
o We stellen voor om dit meer te doen. Als er bijvoorbeeld een activiteit op
de agenda staat, nog eens langsgaan en promotie voeren.
Jeugd Rode kruis
o Willen zich lid maken van de jeugdraad, geven vaak vormingen, willen zich
graag bekender maken. Isabel neemt eens contact op met Kris Verbouw om
na te gaan of ze al beroep doen op subsidies vanuit een organisatie?

PUNT 5: Briefwisseling
• Samenwerking met cultuurcentrum
o Voorbije jaren hebben we enkele keren samengewerkt met het
cultuurcentrum. Het cultuurcentrum heeft opnieuw gevraagd of we willen
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kijken voor een samenwerking. We hebben een lijst gekregen met de
voorstellingen waar we uit kunnen kiezen en waar we dus in willen
meebetalen. De voorstellingen vinden plaats in 2015. Het bestuur heeft al
een voorlopige keuze gemaakt: William Boeva: Megalomaan, Het zesde
metaal, Igor uit Poperinge.
o We geven de eerste twee door namelijk William Boeva en Het zesde metaal.
o De jeugdraad betaald 1/3 en het cultuurcentrum 2/3; vorig jaar hebben we
op de twee optredens 400 euro winst gemaakt.
o Voorstellen voor dit werkjaar 2014-2015: Begijn Lebleu op 19 december,
Gunther Lamoot op 13 maart, Han Solo op 24 april
TRIP lokaal
o Vorming voor jeugdwerkers, je kan je inschrijven en dan kiezen uit het
vormingsaanbod, het zijn eigenlijk allerlei workshop.
o Het wordt niet meer georganiseerd in West-Vlaanderen, dat is jammer maar
wel in Brussel (TRIP Lokaal Brussel) op dinsdag 25 november, in Leuven (TRIP
Lokaal Vlaams-Brabant) op donderdag 27 november, in Berchem (TRIP
Lokaal Antwerpen) op woensdag 3 december, in Gent (TRIP Lokaal OostVlaanderen) op maandag 8 december.
Besparingen subsidies (Isabel)
o De stad krijgt (voor jeugd) in 2014 78001,40 euro van de Vlaamse regering.
In 2015 zullen er 10% minder subsidies uitbetaald worden. Dit betekent
ongeveer een verlies van 7.800 euro.
o Nog geen nieuws dat we naar onze werking moeten besparen
o Vanaf 1/1/2016 valt het decreet omtrent jeugdbeleid weg. Van de 3
prioriteiten (ondersteuning jeugdwerk, MKKJ en jeugdcultuur) zal dus ook
geen sprake meer zijn. De stad zal dus zelf beslissen hoe de middelen
worden verdeeld. Alle middelen komen in het gemeentefonds terecht. De
jeugdraad zal dus sterk in haar schoenen moeten staan.
Brief
o Er werd vanuit het bestuur een brief opgesteld naar het College van
burgemeester en schepenen om te zeggen dat we het jammer vinden dat de
puntjes van jeugd niet behandeld zijn. Ook hebben we gevraagd naar de
situatie in verband met de nieuwe schepen.
o De brief wordt nu donderdag (27/11) voorgelegd op het College, dan krijgen
we een antwoord op onze brief

PUNT 6: Puntjes jeugddienst
• Taartmix: deze activiteit gaat door op 23/12 in de Conscience- en Roeschaertzaal
• EHBO-cursus
o Op 10 oktober was er een EHBO-cursus voor de leiders van de verschillende
jeugdbewegingen. We willen dat volgend jaar nog eens doen. (Voor de
attesten wordt gekeken)
• Speelberge
o Herfstvakantie is vlot verlopen, minder kinderen maar eigenlijk wel logische
aangezien de kinderen van 1ste en 2de kleuter tijdens deze vakantie niet
kunnen deelnemen aan de speelpleinwerking.
• Speelplein Sint-Elooi
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o Ideeën van de kinderen verwerken in de speelpleinen zoals een kabelbaan,
nieuwe bomen plaatsen, doolhof, hoogteparcours, blote voetenpad, …
Wil de jeugdraad nog officieel schrijven opmaken met de melding dat de jeugdraad
betrokken werd bij dit project?
Subsidie speeltoestellen op strand
o 56800 euro krijgen ze van toerisme Vlaanderen. Er komen onder andere:
vogelnestschommel,
grote
boot,
klimnet,
zandgravers,
grote
zandspelcombinatie. Er wordt een wandelpad voorzien voor mensen met een
beperking. Dit pad zal starten aan de toiletten ter hoogte van de Van
Praethelling tot aan het speelplein ter hoogte van het gebouw de Brislam.
Jeroen is bezig met subsidieverdeling. De jeugdraad zal hiervan op de hoogte
worden gebracht via e-mail.

PUNT 7: Varia
• Emily:
o Een bericht gekregen via facebook van iemand dat financieel verslag wel
openbaar moet gemaakt worden
! Gereageerd ook op andere mails dat financieel verslag slechts ter
inzage is (dit is al langer zo)
! Alle financiële verslagen liggen ter inzage bij de jeugddienst
o Mailadressen in orde brengen
• Evert:
o Ik wacht nog steeds op datum om afspraak te maken met Tim en Ian om
informatie uit te delen rond de website
o Is er iets mis met de opmaak van de brief die we naar Schepencollege
sturen?
! In vervolg wordt het in pdf doorgestuurd (het was oorspronkelijk in
WORD doorgestuurd en opmaak was veranderd)
• Jan: er was in het verleden een werkgroep carnaval, en er is dan een document
opgesteld dat dan later verspreid kon worden, om jongeren te motiveren om kennis
te leren maken met carnaval. Er was uiteindelijk geen enthousiasme meer. Moet ik
er hier nog rekening mee houden of niet?
o Werkgroep bestaat hier niet meer dus er hoeft geen rekening meer mee te
houden worden
• Maurice:
o Gelezen in de TamTam: JongVLd neemt afstand van subsidies. Is daar een
politiek reukje aan?
! Het is eerder een statement
o Misschien kan er iemand van de jeugdraad langsgaan bij een vergadering van
het Rode Kruis?
! We kunnen ze beter uitnodigen op een vergadering van de jeugdraad.
• Stijn:
o Hebben we een soort schema van welke werkgroepen nog actief zijn?
! Werkgroepen die wel nog actief zijn: fietssneukelroute, fuif,
kindergemeenteraad, Lan-party, quiz,
o Hoeveel mensen zitten er in elk van die werkgroepen?
! Fietssneukelroute: 5 leden
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Fuif: 8 leden
Kindergemeenteraad: 12 leden
Lan-party: 5 leden
Quiz: 6 leden
=> de mensen die tijdens deze AV aangegeven hebben dat ze bij een
werkgroep willen, zijn er reeds bijgeteld
o Wil zich graag toevoegen in werkgroep fuif
o Mag ik materiaal uitleendienst eens bekijken?
! Ja
Lynn: Kan er vanuit de jeugdraad een brief gericht worden aan het stadsbestuur
inzake de fietsenstalling aan het station? Ik plaats mijn fiets in de fietsstalling van
het station, maar er is te weinig plaats, telkens platte band (al zeker 2 tot 3 keer
laten herstellen) want er ligt glas op de grond, …
o Er zal een brief opgesteld worden
Lien:
o Pers was uitgenodigd maar is dan niet gekomen, we nodigen ze op de
volgende algemene vergadering (op 6/02) uit en maken een groepsfoto en
vertellen onze actiepunten
o Bedankt aan Scouts en Zeescouts om aanwezig te zijn
o Volgende algemene vergadering op 6 februari 2014, hopelijk tot dan
!
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