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-

Kennismakingsronde

-

Verkiezing bestuur
o Kandidaten: Debbie Driessens (PR), Lien Dierickx (vz), Tim Dierickx (bestuurslid),
Brecht (penningmeester), Laurens (ovz)
o Unaniem goedgekeurd

-

B-Festive! Evaluatie
o Het was 29 juni om 14u
o Voor 14 – 35 jarigen
o Concept: graffiti, tattoos, bandje, dj’s, springkastelen, …
o Was allemaal zeer gehaast georganiseerd (januari startschot pas gegeven)
o Is bij jeugdraad terecht gekomen om die doelgroep te kunnen bereiken, maar is niet
gelukt
o Meer de dag indelen op basis van leeftijd? Muziek diverser maken? Meer inspelen op
de ‘mood’? Foodtrucks of iets met eten? Nemen ze mee naar de werkgroep.
o Namen vanop Nieuwe Lichting, Start To DJ, ...
o Samenwerking met BODI (wc’s)
o Leden voor in de werkgroep: Lien, Steven, Mike, Jason, Soetkin en Isabel.
o Datum bekijken i.v.m. oudercontacten en andere schoolverplichtingen

-

Stuurgroep jeugdbeleid
o Nieuw meerjarenplan 2020 – 2025 moet worden opgesteld. Jeugddienst wil jongeren
betrekken bij de brainstorm.
 Wat is er goed? Wat missen we?
 Jongerenadvies vanuit de jeugd
 Debattle-enquete printen en benutten (Tim of Steven?)
o Thema’s kindergemeenteraad meenemen in de stuurgroep
o Mensen voor in stuurgroep: Pheadra, Steven, Bert, Larissa, Soetkin, Tim en Isabel

-

Werkgroep kindergemeenteraad
o Mensen die willen helpen, mogen zich steeds melden. Alle hulp is welkom!
o Deze mensen komen er alvast bij: Mike, Jason, Pheadra en Debbie.
o Overzicht data (iedere maandag)
 8 oktober van 15:45 – 17:30 (rondleiding)
 5 november van 16:30 – 18:30
 3 december van 17:00 – 18:30
 7 januari van 17:00 – 18:30
 4 februari van 17:00 – 18:30
 11 maart van 17:00 – 18:30
 29 april van 17:00 – 18:30
o Thema

 Rookvrije generatie (campagne Kom op Tegen Kanker)
 CurieuzeNeuzen (betere luchtkwaliteit)
 Inclusieve speelpleinen (en Diversiteit)
Conclusie: We behandelen ze allemaal, genoeg tijd.
-

Werkgroep dag van de jeugdbeweging
o Promomateriaal DvdJB
 Veerle (FOS) gaat kijken ervoor
o Ontbijt wordt voorzien door de jeugdraad (boterkoeken)
 Om 6u30 aanwezig zijn voor de helpers op het stationsplein
 Ochtendgymnastiek door Fien Parmentier
o Namiddag: 15:30 – 18:00
 Activiteiten aan het jeugdhuis, de straat wordt deels afgezet
o Avond: 21:00
 Pre- Nacht van de Jeugdbeweging in het jeugdhuis
 Busjes zijn voorzien. Debbie, Larissa, Bert en Steven rijden.
 Steven moet nog ID doorsturen naar Isabel
 Busjes van 12u30 – 5u30 (uit Blankenberge) of tot de lijst af is
 2 euro om heen en terug te raken

-

Warmste week: fleeces
o Verkopen op kerstmarktjes van scholen, FOS, Carnaval (?)
o Samenwerken met het jeugdhuis

-

Vrijetijdsbeurs
o Debattlespel spelen? Badge?
o Herbruikbaar flyertje van de jeugdraad, gemaakt door Wisse Willem
o Stickers en gadgets (fluostift? Balpen? Opener? ...)
 Offertes opvragen en rondmailen voor reactie
o Er komt een shiftenlijst die Lien zal opmaken

-

Nieuwe ideeën
o Adviezen schrijven via stuurgroep
o Nadenken tegen volgende AV
o Eventueel polsen voor concerten waar jongeren heen willen, om zo busvervoer te
kunnen voorzien.

-

Uitstap voor leden jeugdraad
o Naar Winterefteling: +16 jaar en vanaf 20 personen kunnen we 20 euro per persoon
vragen. Tim kijkt voor reservatie indien het zover is. Lien maakt doodle voor moment.

-

Puntjes jeugddienst
o Open straatdag
 Cadeautjes waren aangekocht door de jeugdraad
o Verlichting Zeebos
 Komt in orde na advies uit 2015 of 2016
 Geen camera’s
o Springkasteel jeugddienst
 Zelf alles voorzien, ook de verzekering en zelf ophalen
o Activiteiten
 27 oktober halloween

o
-

Varia
o
o
o
o
o
o
o
o

 30 oktober Bellewaerde
 Speelberge in herfstvakantie
Voorstel data jeugdraad
 2/11, 7/12, 1/02, ...
Debattle
KSA heeft een remorque kunnen bemachtigen via een CERA-subsidie. Andere
jeugdbewegingen kunnen die ook gebruiken aan een prijsje (info volgt).
Jeugdraad is gevraagd om te helpen (e-mailadressen verzamelen)
 Enkelen hebben al toegezegd
Zeebos heeft DRINGEND nood aan onderhoud, contact opnemen met provincie
West-Vlaanderen! Soms zijn de bossen zelfs niet toegankelijk door de overwoekering.
Maerlant doet momenteel een 'klimaat challenge'. Ze gaan voor een beter milieu!
16 november is er bal van de jeugd! Tickets in vvk 7 euro, add 9 euro. I.S.M. de
jeugdbewegingen. Mocht er verlies zijn, draagt het jeugdhuis het.
13 oktober is er Reload van de KSA.
FOS: hoe komen de andere jeugdbewegingen aan camion of zo? Want wij liggen altijd
aan veel kosten als we op kamp gaan.
 Mailen naar OLV Ter Duinen
 Vragen bij ouders/vrienden/kenissen/oudleiding?

