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Aanwezigheden:
Aanwezig
Debbie Driessens (jeugdraad)
Isabel Lucker (jeugddienst)
Laurens De Clercq (jeugdraad)
Maurice Adam (sportraad)
Rian De Rous (jeugdhuis)
Mike Konings (Maerlant-atheneum)
Jason Schoutteet (Maerlant-atheneum)
Bert Vandenbriele (KSA Scarphoutstede
Blankenberge)
Hilam Ben Salama (Chiro)
Wisse Willem (Scouts)
Brecht Timmerman (jeugdraad)
Veerle Kamoen (Zeescouts)

Verontschuldigd
Lien Dierickx (jeugdraad)
Tim Dierickx (jeugdraad)
Daphné Dumery (Schepen van jeugd)
Larissa Christiaens (Chiro)

1) Goedkeuring vorig verslag
 Goedgekeurd

2)









Evaluatie vrijetijdsbeurs
Geen goed doelpubliek: veel senioren en kinderen, maar geen jongeren
Locatie is beter dan Bloso
Kampvuur voor Debbie
Wel veel interesse van andere buren
Springkasteel was enorm vuil, was wel een heel goed idee, goeie aantrekkingskracht
Vrijetijdsbeurs zal misschien vanaf volgend jaar om de twee jaar georganiseerd
worden om zo een grotere instroom te hebben
Overzicht maken van de badgemachine
Andere zaken maken met de badgemachine, gelijkaardig aan een medaille/badge aan
koortje
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3) Evaluatie uitstap Efteling






Leuk, is goed bevallen
Slechts één incident  communicatie hierrond naar bestuur was niet goed
Bus stond aan een verkeerde opstapplaats, daardoor een halfuur vertraging maar
toch nog op tijd aangekomen
7 mensen zijn afgestapt in Gent
Naar volgende keer toe: vroeger inplannen, betere communicatie m.b.t. betalingen
en praktische informatie  ook problemen i.v.m. de spambox

4) Warmste week






We hebben goedkeuring gekregen om op de kerstmarkt te staan en de
fleecedekentjes te verkopen
Bakfiets van Soetkin mogen we gebruiken  Isabel spreekt af met Soetkin
Vanaf woensdag 19/12 tot en met zondag 23/12
Shiften: Jason, Mike
T.v.v. vzw Glek  flyer met info voorzien (bieden kansen aan voor kinderen die zich
in een probleemsituatie bevinden)

5) Kindergemeenteraad







3/12 was laatste vergadering
Thema’s: dierenwelzijn en inclusie
Tijdens de vergadering zijn de ideeën van de kinderen besproken n.a.v. hun
voorstellingsfiche
Toekomstplannen: afvalactie + filmpje, reptielen, hondenloopweides, insectenhotel,
…
Volgende vergadering 7/01
9/02 gaat de KGR naar het Vlaams Parlement, vraag of de jeugdraad de wafels en het
drankje kan vergoeden, zou ongeveer €200 zijn: goedgekeurd

6) B-festive



Via doodle gecommuniceerd, momenteel op 15/12 5 personen aanwezig (Isabel,
Lien, Brecht, Larissa, Bert)
Datum vastprikken en doodle afsluiten
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7) Stuurgroep jeugdbeleid




Ook via doodle gecommuniceerd, 1/02 om 19u00 4 personen (Brecht, Debbie, Lien,
Isabel)
Datum vastprikken en doodle afsluiten
Rian: investeringen theatertechniek, is nu een grote kost voor jeugdhuis, jeugdraad,
…

8) Indeling adviesraden



Adviesraden worden opnieuw ingedeeld  wie gaat naar waar
Rian is naar beheerraad cultureel centrum geweest

9) Puntjes jeugddienst





Goedkeuringsmail sturen i.v.m. de gegevens van de bestuursleden op de website van
de jeugdraad  Isabel stuurt mail naar de bestuursleden met alle info, zij dienen dit
te beantwoorden
Samenkomstvergadering met de provincie en de jeugdbewegingen i.v.m.
toegankelijkheid Zeebos en andere juridische zaken  Isabel regelt mailverkeer
In de kerstvakantie opnieuw speelpleinwerking in het oud belastingsgebouw
Subsidies zijn goedgekeurd in het college, moet voor 31/12 moeten de subsidies
gestort worden

10) Varia












We hadden al graag eens kennis gemaakt met de nieuwe schepen
GDPR: is het nodig dat de contactpersonen met persoonlijke gegevens daarop staan?
Contact via mail kan, maar gsm-nummer en fysiek adres mag verwijderd worden
Veerle als contactpersoon opgeven voor Sea Scouts
KSA zit weer met ratten aan hun jeugdlokalen  Isabel neemt contact op met
mensen die daar eens kunnen langsgaan
Meenemen naar volgende uitstappen: Europese ziekteverzekeringskaart! Bedankt
voor de tip Maurice!
Scouts is op zoek naar pieten voor activiteit op zaterdag 8/12 van 14u-17u
Nog steeds problematiek met de daklozen in de duinen bij de Sea Scouts, er blijft
steeds veel materiaal achter en ze krijgen geen deftig antwoord van de politie 
meldingen van blijven geven
Omheining duinen is al jaren kapot en er wordt nog steeds niets aan gedaan
Zebrapad aan de tramhalte aan de tennis  bespreken in de stuurgroep jeugdbeleid
Fleeches verkopen op de kerstmarkt van de Sea Scouts? Veerle informeert hiervoor
Repetitieruimte jeugdhuis is af

