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Aanwezig:

Jan Morbee (Schepen van Jeugd)
Stefaan Lagrou (Jeugdconsulent),
Stijn De Cock, Annelie Ingelbrecht, Lotte Devlieger, Maxime Vlietinck, Aaron Desmet
Kristof Praet, Wim Goethals, Korneel Waeghe (allen kor),
Nick Wenmaeckers, Gwijde Rappé (Chiro),
Wouter Van Speybroeck (KSJ),
Maxime Aneca, Kevin De Knaep (JC ‘t Verzet),
Mitch Devinck, Glenn Neyts (Jong VLD),
Tibo Rotsaert (Gecoöpteerd en SGV),
Frauke Pauwaert, Elise Lecluyse, Davina Braem, Elise Van de Wiele (Kandidaat KOR
leden),
Tiem Pauwaert, Maxim Vermeersch, Margaux Maes (Studentenclub Moeder Patt’n)

Later:

Pauline Mergaert (KSJ)
Thierry Corijn (Gecoöpteerd)
Lien Zutterman (Kandiaat KOR lid)

Verontschuldigd:

David Van Geeteruyen, Philippe Hillemans, Magaly Dezutter, Dominik Bonny, (allen
KOR),
Jody Verleye en Gaetane Arys (KSJ)
Toon Smets (SGV - Sint Joris Knokke-Heist),
Goedroen Lamote en Laure Meyns (PV: Roeland Vandierendonck en
Sarah Neyts) (FOS)
Stijn Haers, Bryan Storm, James De Brouwer, Maxime Trio, Anthony Van Buyten
(kandidaat KOR leden)
Laura Vanneste (Afgevaardigde GBL)

fwezig

Robin Caestecker, Timothy Lantsoght, Jan Pauwaert, Alexander Baeckelandt,
Christopher Beausaert, Claus Brusselle, Verbeke Arno, Jeroen Dewandel
(gecoöpteerden)
Karim Shatla (Jeugdatelier Oranje)
Bénédict Claeys (KLJ)
Stijn Flama (Afgevaardigde N-VA)
Mado Pauwels (Afgevaardigde Seniorenraad)
Luc Aendenboom (Afgevaardigde Sportraad)
Herman De Vriendt (Afgevaardigde Cultuurraad),
Karolien Schotte (Afgevaardigde Sociale Raad),

1. Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en meldt de verontschuldigingen.
De gecoöpteerden Robin Caestecker, Timothy Lantsoght, Jan Pauwaert, Alexander Baeckelandt,
Christopher Beausaert, Claus Brusselle, Verbeke Arno hebben zich ondertussen 3 of meermaals
niet verontschuldigd op de AV uitnodiging en worden dus omwille van het reglement geschrapt als
gecoöpteerd lid.

2. Goedkeuring AV verslag dd: 10 mei 2014
Er zijn geen opmerkingen bijgevolg wordt bovengenoemd verslag goedgekeurd.
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3. Evaluatie voorbije activiteiten
3.1.

EHBO reddend zwemmen – 27 en 30 juni 2014
Goede sessie
Jammer dat sommige jeugdbewegingen gewoon hun kat sturen.

3.2.

Longboardevent – 17 mei 2014
Werd afgelast wegens begrafenis Schepen Maxim Willems hetzelfde weekend.
volgend jaar normaal wel opnieuw georganiseerd indien interesse.

3.3.

Maar wordt

Zeepkistenrace – 18 mei 2014
Werd verplaatst naar oktober wegens begrafenis Schepen Maxim Willems hetzelfde weekend.

3.4.

Fietslampjes actie – Mei 2014
We zijn weer in heel wat scholen rond geweest met lampjes en dit wordt telkens positief onthaalt.
We kiezen ervoor om dit niet meer aan de kerk uit te delen omdat de boodschap anders niet
duidelijk is.

3.5.

Speechless Festival – 5 juli 2014
Goed concept dat positief onthaald werd
Sloeg aan voor de 1ste keer maar er is wel geen winst. Dit is te wijten aan de mindere opkomst
dan gehoopt. De mindere opkomst komt waarschijnlijk ook voor een groot deel door het weer.
Dezelfde winst als Lollipop Beach Festival wordt hier verdeelt onder de JB en de jeugdraad staat
zijn deel van de winst af aan de jeugdbewegingen.

3.6.

Lollipop Beach Festival – 19 juli 2014
Zelfde concept als vorige jaren en blijft ook aanslaan. Het aantal aanwezigen is niet gestegen.
Dit komt waarschijnlijk ook door de weersomstandigheden (zwaar onweer rond 22u30 > uur dat
veel mensen normaal toekomen). Deel JR wordt ook hier op 0 gezet, zodat er een grotere winst
kan uitgedeeld worden aan de JB.
Opmerking Thierry: Er moet eens gekeken worden of de kosten tov de mogelijke winst wel in
goede verhouding ligt. Hij bevestigd wel dat het een fantastisch concept is met goede
kwalitatieve fuif als gevolg voor de jeugd.

3.7.

Zeepkistenrace – 5 oktober 2014
Terug mooi weer en veel toeschouwers
Jammer dat er zo weinig jb’en deelnamen en slechts 12 karren in totaal. > willen jullie eigenlijk
nog dat we dit organiseren?
Tibo: De datum is slecht > JR: maar welke datum is wel goed? In Mei waren er ook bijna geen
karren van de jeugdbewegingen.
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3.8.

Freexz – 11 oktober 2014
Voorbereiding ging van een goeie samenwerking tot geen samenwerking tss Jeugdbewegingen &
Jeugdraad/Jeugdcultuur.
Dag zelf ging van zeer leuk, tof tot chaos ...
Medewerking is beneden alle pijl > natuurlijk niet veralgemenen maar algemeen was het wel zo,
JR/JD moet gans de tijd opmerkingen geven en iedereen aan het werk zetten. Het is alsof de
leiding op Freexz vergeten is dat ze ook leiding zijn en hun verantwoordelijkheid moeten nemen.
Voorstel om met de JR de JB 1 voor 1 te bezoeken en met de leiding er eens over te spreken. >
OK
De aanwezigen op de AV willen terug het oude systeem waarbij er 1 leider per WG van elke JB is.
Thierry: Zou goed zijn als er van elke jeugdbeweging iemand naar de gasten kijkt wanneer ze
naar huis gaan. Zodat er controle is op wie alleen naar huis mag/wie zijn ouders om hen komen.

3.9.

Dag van de Jeugdbeweging – 17 oktober 2014
Zelfde opkomst als anders dus dat is goed
Tof dat er springkastelen waren

3.10.

Nacht van de Jeugdbeweging – 17 oktober 2014
Opnieuw geslaagd! Ongeveer 100 leiders.
DJ van jeugdbewegingen was goed
Jammer dat veel mensen (veel) te laat waren waardoor de spelletjes wat in het water vielen.

3.11.

Politiecontroles/fluoactie – november 2014
Zeer geslaagd en wordt heel positief onthaald door ouders en jeugd.
446 fietsen gecontroleerd in Knokke-Heist en Damme + 352 in orde waarvan 263 in KnokkeHeist, de rest in Damme.
In januari herhalen we de actie nog eens.
Belangrijk om ook in de jeugdbewegingen te hameren op verlichte fietsen/kinderen en de
voorbeeldfunctie van de leiding
Thierry: In het station is er een hersteldienst voor fietsen waar je kleine herstellingen kan laten
doen, tegen geringe betaling.

3.12.

Praatcafés FOS en KSJ – 24 mei en 22 november 2014
Mooi inkleding en redelijk wat volk.
Altijd met ups-and-downs, maar over het algemeen toch redelijk wat volk.
Belangrijk om data goed op te volgen en genoeg reclame te maken.

3.13.

Sintintrede – 28 november 2014
290 kindjes langs de sint gepasseerd.
Enkele attributen van het sintpak waren tekort. Bedankt aan de sint en pieten.
Het sintpak moet volgend jaar beter.
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3.14.

Jungle is Massive – 19 december 2014
475 man gekomen, tof feestje.
Inkleding vorig jaar was beter vonden wij.
Maxime: Kan niet wat er in de gang en wc’s gedaan werd. Er dient buiten gerookt te worden want
er is een rookverbond in het volledige gebouw. De security kan beter een externe firma zijn +
veel strenger toezien op wat er gebeurd in de gang/wc’s. Voorstel om bv een tent voor de deur te
zetten waarin kan gerookt worden. > JR: er was een tent aangevraagd maar niet gekregen.
Tibo: Ook dj’s en crew een apart bandje geven waardoor duidelijk is wie gratis drank krijgt. > OK

4. Aankomende activiteiten
4.1.

Praatcafés
Zelfde concept als andere jaren. Gezellige avond met hapjes en zwaai van de JR.
Facebook evenement alle hoofdleiders uitnodigingen zodat ze verder kunnen uitnodigen, wel privé
zetten!!
‘t Verzet – 24 januari
FOS – 13 februari
Jeugdraad – 28 februari op leidingsweekend
Chiro – maart > datum nog doorgeven
SGV – 3 april

4.2.

Kerstboomverbranding – 11 januari 2015
Zelfde concept als andere jaren. Medewerkers zijn altijd welkom. (Mailen naar info@jkh.be)

4.3.

Quiz – Februari 2015
Datum volgt nog, maak alvast een groepje. > ondertussen werd de datum vastgelegd op 6
maart.

4.4.

Leidingsweekend – 27 - 28 februari en 1 maart 2015
Inschrijven voor 31 december > zie mail Liesbet > plaatsen zijn beperkt!
€ 40 waarborg > € 20 krijg je in bons op het weekend, € 20 krijg je cash terug na het weekend
indien geen schade aangebracht.
Dit om te vermijden dat er 15 man afzegt de dag voordien of de dag zelf.
Mensen die niet geholpen hebben op Freexz 2014 dienen € 30 euro extra te betalen.
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om geen eigen drank mee te brengen.

4.5.

EHBO sessies – 6 & 7, 13 & 14 maart 2015
4 sessies waar jeugdbewegingen voor kunnen inschrijven > verplicht 75% van de leiding
aanwezig anders vullen we het ehbo materiaal niet aan. (We vullen dit 1x per jaar gratis aan)
Basis EHBO + AED-reanimatie
> Doorgeven aan Lotte (lotte@jkh.be) wanneer jullie aanwezig zullen zijn en met hoeveel.

4.6.

Illusieshow – 27 maart 2015
Meer info volgt nog
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4.7.

Paasgrabbel – 4 april 2015
Meer info volgt nog. Mensen voor in de werkgroep zijn altijd welkom. Ook medewerkers zijn
welkom. (Mailen naar info@jkh.be)

4.8.

100 dagenfuif – 25 april 2015
Datum ter info. Iedereen welkom

4.9.

Paintballevent – 14 - 17 mei 2015
Schrijf het al in jullie agenda want we verwachten veel jeugdbewegingen!
Tornooi voor de jeugdbewegingen + bbq > normaal donderdag 14 mei. (Nog overleggen met ’t
Verzet)

5. Opmerkingen materiaalmeesters
Momenteel geen.

6. Opmerkingen secretariaat
Kampvervoer werd betaald.
De winstverdeling van de strandfuiven werd meegedeeld. De jeugdraad staat zijn deel af aan de
jeugdbewegingen.

7. Varia
7.1.

Mededelingen vanuit de Jeugdraad
Erkenning van Moeder Patt’n Studentenclub door de Jeugdraad
Kan voorlopig nog niet want ze hebben nog geen volledige jaarwerking (nog maar begonnen)
Doelstellingen: helpen met overgang van 6de middelbaar naar de hogere school. Activiteiten doen
met studenten in Knokke-Heist die niet op kot zitten > Willen eigenlijk assistentie van de
jeugdraad bij de organisatie van hun activiteiten + meer voeling hebben met de
jeugd/jeugdbewegingen om zo een actieve studentenclub oprichten in Knokke-Heist.

7.2.





7.3.



Mededelingen vanuit het jeugdhuis
Activiteiten:
o Rock Verzet: 27 december 2014
o Nieuwjaar: Ook open
o 11-20 januari gesloten
o Praatcafé: 24 februari
Eindejaar enquête doorgestuurd om te peilen naar de interesses van de jeugd. > Gelieve deze
zeker in te vullen en door te sturen naar de leidingsgroep.
Openstaande halftijdse vacature: solliciteren tot 2 januari

Mededelingen vanuit de Jeugdbewegingen
KSJ: New Years Eve (31/12) – Oudleidingsfestijn (18/04) - 85 jaar KSJ (2/05)
Jong VLD: Lezingen in het voorjaar > ze beloven dat ze interessant zullen zijn.
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7.4.





7.5.

Ronde tafel
Idee Belletaxrally: De leden van de AV zijn hier wel voorstander van om dit eens te doen in plaats
van de Zeepkistenrace.
Stefaan Lagrou:
o Deel van de subsidies (basis – en werkingssubsidies + deel bouwfonds) is reeds betaald,
de overige subsidies worden voorgelegd aan het College op 23/12/2014 en na
goedkeuring ook gestort.
o Paniek ivm de vermindering van subsidies: De verminderde overheidssubsidies worden
gestort naar het gemeentefonds. De gemeente Knokke-Heist heeft echter een nieuw
artikel binnen de gemeentebegroting gemaakt voor ‘Jeugdwerkinfrastructuur” dat de
vermindering van de overheidssubsidie ruim compenseert.
o Het College vraagt nog eens om zeker verwarming en verlichting uit te schakelen na de
werking zodat dit geen volledige week blijft branden.
o Het College vraagt ook om de sites rond en in de gebouwen van de jeugdverenigingen
proper te houden.
Schepen Jan Morbee:
o Voor de strandfuiven is het College er nog niet aan uit wat er volgend jaar zal gebeuren.
De organisatoren zijn uitgenodigd om dit nu te bespreken met het College. Het College
blijft wel de initiatieven van de jeugdraad verder ondersteunen.
o Heulebrug comité zou graag de Belletax terug opgestart zien en eventueel in hun wijk.
o Er komt een extra investeringssubsidie om de zaal van ‘t Verzet verder aan te kleden.
o Indien er activiteiten georganiseerd worden mag de schepen steeds uitgenodigd worden.
(jan.morbee@knokke-heist.be)
o Retributie gemeentelijk materiaal: er is een nieuw regelement voor het uitlenen van
materiaal > 2 x per jaar gratis, vanaf 3de keer aan 50%. + 100 euro voor vervoer per
uitlening.
 Jeugdverenigingen vinden de € 100 een streep door de rekening. Dit is echt veel
geld voor een jeugdvereniging. > Opm. Stefaan: dit is een werkingskost, dus kan
ook in de subsidieaanvraag gestopt worden.
 Navraag doen of materiaal ook in het weekend kan opgehaald worden.
 Op initiatief van de Jong VLD vragen de jeugdverenigingen aan de jeugdraad om
verduidelijking te vragen ivm met de vervoerkost en afhaalmanieren bij het
gemeentebestuur. De Jeugdraad contacteert de jeugdverenigingen hier nog over.
 Het
regelement
kan
gevonden
worden
via:
http://www.knokkeheist.be/nieuws/reglement-uitleningfeestmateriaal?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=KH
%20Vandaag

Agenda

2014
AV + KOR verkiezing
Verzet – RockRally
KSJ - NYE
2015
Kerstboomverbranding
Praatcafé ’t Verzet
Praatcafé FOS
KSJ Show
Leidingsweekend + praatcafé JR
Quiz
Fuif FOS
Illusie show

20 December – 18h30
27 December
31 December
Aaron, Annelie, Magaly
Maggy en Lotte
Maggy en Lotte
Dave & Philippe

11 Januari / 15h
24 Februari
13 Februari
20-21 Februari
27-28 Februari & 1 Maart
6 Maart
14 Maart
27 Maart
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Praatcafé SGV
Paasgrabbel
Oudleidingsfeest KSJ
100dagen fuif
85 jaar KSJ Knokke
Paintballevent
Longboardevent
Zeepkistenrace
Speecheless Festival
Lollipop Beach Festival

Maggy en Lotte
Lotte & Tibo
Maxime, Philippe, Annelie
Maggy, Aaron, Lotte
Maxime, Philippe, Annelie
Maxime, Philippe, Annelie

3 April
4 April
18 April
25 April 21h
2 Mei
14 - 17 Mei
xx Mei
xx Mei
4 Juli
18 Juli

8. KOR verkiezingen 2014 - 2016
Dit jaar zijn er 10 nieuwe kandidaten, 7 die blijven en 6 die ons verlaten (Kristof (‘98), Wim (’05),
Stijn (’07), Korneel (’11), Dominik (’13) en Jeroen (’05)).
De KOR stelt voor om het aantal KOR leden op 12 te houden zodat alles werkbaar blijft. De algemene
vergadering gaat hiermee akkoord. De aanwezige kandidaten stellen zich voor waarna over gegaan
wordt tot coöptatie.
Alle kandidaat kor leden worden gecoöpteerd in de algemene vergadering met een meerderheid van
de stemmen. (Stijn Haers, Davina Braem, James De Brauwere, Elise Van de Wiele, Bryan Storm,
Anthony Van Buyten, Lien Zutterman, Frauke Pauwaert, Maxim Trio, Elise Lecluyse)
17 personen hebben zich kandidaat gesteld en onderstaande 12 personen zijn verkozen:
Maxime Vlietinck
Lotte Devlieger
David Van Geeteruyen
Magaly Dezutter > Secretaris 2015-2016
Annelie Ingelbrecht > Voorzitter/Penningmeester 2015-2016
Philippe Hillemans > Ondervoorzitter 2015-2016
Aaron Desmedt
Stijn Haers
Elise Van de Wiele
Lien Zutterman
Frauke Pauwaert
Elise Lecluyse
Zijn niet verkozen:
Davina Braem
James De Brauwere
Bryan Storm
Anthony Van Buyten
Maxim Trio
Na terugtrekking van de verkozenen wordt binnen het nieuw dagelijks bestuur Annelie Ingelbrecht
verkozen tot voorzitter en penningmeester, Philippe Hillemans tot ondervoorzitter en Magaly Dezutter
tot secretaris.
De ingenomen functies worden voorgelegd aan de nog aanwezige AV-leden en worden door hen
unaniem bekrachtigd.
Voor de Jeugdraad Knokke-Heist:

Stijn De Cock,
Voorzitter.

Annelie Ingelbrecht,
Secretaris.

