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Aanwezigheden:
Aanwezig
Lien Dierickx (jeugdraad)
Isabel Lucker (jeugddienst)
Laurens De Clercq (jeugdraad)
Debbie Driessens (jeugdraad)
Veerle Kamoen (Sea Scouts)
Mike Konings (Maerlant-atheneum)
Jason Schoutteet (Maerlant-atheneum)
Koen Glibert (Maerlant-atheneum)
Ruth Blomme (Scouts)
Keanu De Brabander (Sea Scouts)
Phaedra Staels (Jeugdhuis DL)
Bert Vandenbriele (KSA Scarphoutstede)
Tulien Van Renterghem (Chiro Bloemkine)

Verontschuldigd
Nadia Cloetens (Schepen van jeugd)
Brecht Timmerman (jeugdraad)
Tim Dierickx (jeugdraad)
Rian De Rous (Groen)
Larissa Christiaen (Chiro)

1) Goedkeuring vorig verslag
 Schepen + Keanu op aanwezig zetten, beamer is van jeugdraad i.p.v.
jeugddienst
2) Werkgroep Bfestive
 Flyers en affiches zijn gedrukt en liggen op de jeugddienst
 Rode Kruis vraagt €250 extra bovenop de prijs van vorig jaar. Dit komt nu
neer op €589,85. Nu zou er een dienstvoertuig en ambulance aanwezig zijn, 8
vrijwilligers.
We willen dezelfde opstelling en regeling als vorig jaar. Lien vraagt aan Jeroen
om contact op te nemen met het Rode Kruis.
 Evenement is officieel goedgekeurd door het college.
 PMD zakken aankopen
 Link naar shiftenlijst:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19cAynu6NJbpFipKgP7mM7dFJCeE
ZPgSmebJjyFE1Nk/edit?fbclid=IwAR2TCKx5Cft7D8Ks68tTTRu5GS0Kq4kV_nTyYnJ6tLXIe
9oas4n5F-fAi_8#gid=0
ZELF NOG AANVULLEN MET MENSEN UIT VERENIGING, SCHOOL, …
 Link naar pagina op Facebook: DELEN!
https://www.facebook.com/events/778258302553528/
 Toiletdame is ook in orde.
 Planning duidelijk op Facebook zetten (ongeveer week vooraf)
 Werkgroep moet samenkomen: zaterdag 20 april om 19u00

Verslag jeugdraad

29/03/19

3) Werkgroep kindergemeenteraad
 Advies wordt afgewerkt en voorgesteld aan het college van Burgemeester en
schepenen op de laatste vergadering (29 april).
 De vergadering wordt afgesloten met een receptie.
 Nog geplande activiteiten: openen van de buitenspeeldag, openen speelnatuur
Uitkerkse Polder ( 27 april), afsluiter van het werkjaar, kinderjury tijdens de
bloemencorso.
4) Werkgroep jeugdbeleid
 Enquête is afgesloten.
 Info wordt verwerkt en wordt voorgesteld op volgende AV.
5) Werkgroep Dag van de jeugdbeweging
 18 oktober 2019
 We behouden dezelfde regeling als vorige editie.
6) Advies zwembad
 We betreuren het dat we geen bevestiging noch antwoord hebben gekregen op
het advies.
7) Advies ’t Loavertje
 Advies werd gelezen door de jeugdraad en is door de leden goedgekeurd. Advies
wordt opgestuurd naar het college van Burgemeester en schepenen.
 Onder het advies hebben de leden hun handtekening achtergelaten.
8) Puntjes jeugddienst
 Jeugdbewegingen hebben een uitnodiging gehad voor de opening van
speelnatuur in de Uitkerse Polders. Vooraf inschrijven.
 Er wordt een artikel over Bfestive in de ‘Hallo’ gezet. Link van Facebookevenemt
bezorgen aan Isabel.
 Overleg Zeebos is verplaatst van datum. Nieuwe datum is 17 mei.
 Na de paasvakantie is er opnieuw de buitenspeeldag (14u-17u) op de domeinen
van Sport Vlaanderen.
 Voor de tweede week van de paasvakantie is er nog een plaats vrij als animator
op Speelberge.
 In het kader van meerjarenplanning bekijkt de jeugddienst wat de
jeugdverenigingen doen om mensen in kwetsbare situaties, (kans)armoede, toch
te laten participeren in de vereniging. Isabel kijkt om de verenigingen info te
bezorgen over de vrijetijdscheques en de werking ervan. Ingevingen zijn welkom.
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9) Varia
 27 april fuif van de Scouts ‘Bang!’ (16+). Vereningen die in uniform komen mogen
binnen aan voorverkooptarief.
 Als er fuiven worden georganiseerd worden, moet de politie op de hoogte
gebracht worden.
 Isabel volgt stand van zaken op m.b.t. de omheining van de speelduinen.
 Er is een goedkeuring gekomen voor de nieuwe ramen.
 Zondag 3 mei gaat het jeugdhuis rondrijden van jeugdhuis naar jeugdhuis.
Mensen die meewillen kunnen inschrijven.
 Jeugdhuis gaat samenzitten om meer jongeren van de middelbare scholen naar
het jeugdhuis te krijgen. Er zou een nauwere samenwerking moeten zijn tussen
jeugdraad, jeugddienst en jeugdhuis omdat er te weinig ondersteuning is. Er zou
meer toezicht moeten gehouden worden omdat de meeste mensen van het
jeugdhuis op kot zitten en dus niet op weekdagen in het jeugdhuis aanwezig
kunnen zijn.
 Prikkeldraad die het stukje speelduin afsluit staat kort bij de grond door het zand
waardoor het gevaarlijk is voor de spelende kinderen.
 AFFICHES EN FLYERS MEENEMEN EN VERDELEN!!!!!!

