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Aanwezigheden:
Aanwezig
Isabel Lucker (jeugddienst)
Debbie Driessens (jeugdraad)
Laurens De Clercq (jeugdraad)
Brecht Timmerman (jeugdraad)
Lien Dierickx (jeugdraad)
Sien Oelrue (Chiro Bloemkine)
Hilam Ben Salama (Chiro Bloemkine)
Mike Konings (Maerlant-atheneum)
Jason Schoutteet (Maerlant-atheneum)
Bert Vandenbriele (KSA Scarphoutstede
Blankenberge)
Maurice Adam (sportraad)
Rian De Rous (jeugdhuis)
Keanu De Brabander (Sea Scouts)
Larissa Christiaen (Chiro Bloemkine)
Gaetan Paepe (Zonnekin Blauwvoet, scouts
en gidsen Vlaanderen)

Verontschuldigd
Daphné Dumery (Schepen van jeugd)
Veerle Kamoen (Sea Scouts)
Freddy Van Bellegem (sportraad)

1) Goedkeuring vorig verslag
• Vorig verslag VTI Zeebrugge i.p.v. OLV Ter Duinen
• Aanwezigheden vorig verslag aanpassen heeft Tim dit in Word?

2) Dag van de jeugdbeweging:
• Problemen op de bus aanpassen naar volgend jaar toe: geen drank of eten op de
bus, indien dit wel zo is, neem je het weer mee van de bus duidelijke afspraken +
respect naar de vrijwillige organisatie toe
• Koffie voorzien in de ochtend bij de boterkoeken
• Boterkoeken waren goed van aantal
• Hulp bij de spelletjes bij het jeugdhuis: duidelijke shiftenlijst maken naar volgend jaar
toe
• Verdere organisatie was zeer goed dit jaar!
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3) Vrijetijdsbeurs 18/11
•

•
•
•
•

Heel aantal dingen gepland:
- Spel Debattle
- Badgemachine + enkele voorbeelden (vragen aan Kris voor enkele papieren en
plasticjes) + opendoeners
- Truien jeugdraad
- Vlaggen
- Springkastelen jeugddienst: 1 springkasteel wordt geleverd door BODI (merci
Jeffrey!!)
Flyer is ondertussen in de maak
Stylo’s (€215) en stickers (€50) zijn ook toegekomen totale som= €265
Benodigdheden macramébandjes meenemen (eigendom jeugddienst)
Vrijwilligers:
- Hilam (voormiddag), macramébandjes maken?
- Larissa
- Rian (namiddag)
- Jason
- Isabel
- Brecht (hele dag)

4) Uitstap Efteling 25/11
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inschrijvingen tot nu toe: 10
Openingsuren: 11-19u
Vertrek uiterlijk ± 8u – terug ± 22u locatie jeugdhuis
Attest voor minderjarigen i.v.m. buitenland
Prijs €20 (ticket + bus) (overschot van het geld wordt volgend jaar gebruikt voor de
organisatie van de dag van jeugdbeweging 2019)
Info verspreiden via jeugdbewegingen, Facebook, …
Verkoopmoment aan de jeugdlokalen (17/11):
Houden alles bij en
- Chiro OKE
sturen dit door via
- Kiano houdt de inschrijvingen bij van de Zeescouts
mail
Opmerkingen:
- Gegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, mail, geboortedatum
- Bij vertrek een lijst meehebben met alle gegevens van de mensen die meegaan
Verantwoordelijke: bestuur jeugdraad

5) De warmste week
•
•

De fleeces verkopen op kerstmarkten?
- lokalen zeescouts: 22/12 (Brecht, Lien, …)
- stad: wachten op antwoord van schepen Dumery
Verantwoordelijke: ?
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6) Kindergemeenteraad
•
•
•

Ma 12/11 installatievergadering: verkiezingen + thema’s (inclusie en dierenwelzijn)
Voorstel om SOS Reptiel een infoworkshop te laten op een afgesproken moment
voor de kinderen van de KGR datum wordt nog bepaald
Verantwoordelijke: Yannik

7) B-festive
•
•
•
•

Wordt dit jaar opnieuw georganiseerd, enkele zaken worden herzien binnen de
werkgroep
Wie zit in de werkgroep? Lien, Mike, Jason, Soetkin, Isabel, Steven (mag niet meer
wegens politiek)
Eerste samenkomst eind november (Isabel roept iedereen samen)
Verantwoordelijke: Isabel

8) Stuurgroep jeugdbeleid
•
•
•

Nog niet samengekomen
Brecht en (Lien) wilt zich erbij voegen, geen verantwoordelijke
Verantwoordelijke: Isabel voorlopig! Roept de vergadering samen

9)
•
•
•
•
•
•

Afvaardigingen adviesraden
Sportraad (normaal op maandagavond): Lien
Seniorenraad (2de vrijdagnamiddag, elke maand): Debbie
Milieuraad + MINA-raad (1 keer per jaar): Rian, Debbie
Cultuurraad: Rian, Brecht/Lien
Beheerraad cultureel centrum: Rian, Brecht/Lien
GECORO: jeugddienst

10) Puntjes jeugddienst
•
•
•
•
•

Subsidies (a.d.h.v. ledenaantal)
- Advies opstellen met akkoord van de subsidiebedragen (Lien)
Naam voor het nieuwe speelpleintje op het Casinoplein, wordt gekozen door de KGR
Ook nieuw systeem met smileys ontwikkelen om de ingangen van de speelpleinen
kenbaar te maken
Stuurgroep op poten zetten
Nieuwe schepen van jeugd zal Nadia Cloetens (NV-A) zijn
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11) Bal van de jeugd
•
•

•

Artikel i.v.m. Bal van de jeugd
Inhoud is niet correct artikel in aangepast
- Aangepast dat de organisatie niet van de jeugdraad is maar van het jeugdhuis
- Wat niet is aangepast is dat er in het verleden heel wat evenementen van de
jeugdraad mislukt zijn en dat het jeugdhuis nu een goeie activiteit gaat organiseren
Reactie met persbericht vanuit de jeugdraad: vermelden Dag van de jeugdbeweging,
uitstap Efteling?

12) Varia
•
•

ABSOLUUT GEEN FLOP!
Voor evenementen kan je een aanhangwagen huren bij de KSA Blankenberge (€1 +
contract)

