AV verslag

De Marge – 25/05/2019
Verslaggever: Jolien Vandierendonck
Aanwezig:

Flore Ruysschaert, Maarten Cabooter, Lindsay Dewaele, Matthias Hillemans,
Benny Reubens, Pieter-Jan Bode, Tessa Van Nieuwenhuyse, Mike
Deleersnyder (KOR)
Pieter Vantorre, Ruben Brackman (FOS)
Bart Huys (PV), Loïc Winne, Lionel Van Hecke (KSA)
Brend Callant, Brecht Merlevede (KSA – waarnemers)
Chanel Proot, Dylan Demeester (PV), Neil Couhysder (Chiro)
Aline Slegers (Seniorenraad)
Herman De Vriendt (Cultuurraad)
Jolien Vandierendonck (Jeugdconsulent)

Verontschuldigd:

Stan Mattheeuws (KSA)
Stefaan Lagrou, Stijn Haers, Annelie Ingelbrecht (Gecoöpteerden)
Annie Vandenbussche (schepen Jeugd)
Bieke Flama (Jeugdcoördinator)
Luc Aendenboom (Sportraad)

Afwezig:

Maxim Trio, Marlin van Velzen, Guillaume Maertens (KOR)
Robin Boens (PV)(KSA)
Albrecht Tristan, Flor Cattoor, Dries Desmidt, Maxim Pauwels (SGV)
Robin Lantsoght (PV) (FOS)
Maxime Aneca, Kevin Deknaep, Tom Devolder, Gauthier Goegebeur (’t Verzet)
Joren Bruynooghe, Amaurie Deneckere (Oranje)
Thierry Coryn, Stijn Decock, Aaron Desmedt, Lotte Devlieger, Magaly Dezutter, Elise
Lecluyse, Frauke Pauwaert, Tibo Rotsaert, David Van Geeteruyen, Lien Zutterman,
Wim Goethals, Maxime Vlietinck, Ruth Van Ooteghem, Philippe Hillemans,
(Gecoöpteerden)
Karolien Schotte (Sociale raad)
(Afgevaardigden adviesraden)
Glenn Neyts (Jong VLD) Matthias Desmedt (PV), Mitch Devinck (Jong VLD)

1. Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen.

2. Goedkeuring AV verslag dd: 21/12/2018
Het verslag wordt goedgekeurd.
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3. Update adviezen
3.1

Komende adviezen

De adviezen zitten nog in een constructiefase.
Adviezen waar we mee bezig zijn:
Lichtplan: efficiënte straat- en monumentenverlichting
Verkeerssituatie kruispunt McDonalds: verkeerslichten zijn niet goed op elkaar afgestemd, ook zijn
er geen voetgangers- en fietsverkeerslichten overal.
Openbare fietspompen (cfr. Brugge)
- Automaat met fietsartikelen:
Inbreng Neil: moet niet meer geschreven worden omdat er al wat gaande is. Voorstel plaatsen: ’t
Verzet, markt Knokke, Ravelingen 3.0

4. Evaluatie voorbije activiteiten

4.1. Fluo-actie
Vlot verlopen, goede samenwerking met politie.
Flore heeft samengezeten met politie. Data van de acties worden doorgestuurd. Jeugddienst Damme wilt een
actievere rol spelen en jeugdbewegingen bij betrekken in Damme.
Boudy (Brihang) is aangeschreven om het gezicht te zijn van de fluo-actie 2020, zal eind juni begin juli
beslissen.

4.2. Winterdrink
Mindere opkomst, waarschijnlijk door het slechte weer.
€3,8 verlies: we hebben alle ‘restjes’ verkocht en daardoor staan we break-even. Er moet volgend jaar nog
steeds geen jenever aangekocht worden.
Neil: timing misschien veranderen? Na de examens? “Nieuwjaarsreceptie” voor jongeren die gedaan hebben
met het blokken.

4.3. Leidingsweekend
-

Slechte isolatie van ’t gebouw: jammer van geluid -> mensen die niet konden slapen.
Amper uitleg met stratego: verwarrend.
Stadsspel: was tof, maar was ver wandelen binnen de stad om weinig te doen op het postje zelf. Ging
toffer geweest zijn met de fietsen.
Fietstocht was een beetje “opnieuw” fietsen.
Gezellig en gezapig
Leuk weekend
Weinig geslapen
Goeie sfeer.
PJ en Mike hun spel goed gedaan!

Pieter: Organisatie was OK, maar er was veel eigen drank mee. Als dit aangekondigd staat op de brief dat het
niet mag, is het stom dat er geen controle op is.
Neil: Aan de andere kant is er niets gebeurd waardoor er moest ingegrepen worden.
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Jolien: Terechte opmerking. Moeilijk om evenwicht te vinden – we kunnen en willen er geen “heksenjacht”
van maken. We waren ook maar met 4 om het hele weekend in goede banen te leiden, dan maak je de
afweging of het de moeite is om hier veel tijd en moeite in te steken. Zou uiteraard toffer zijn als er geen
eigen drank mee zou zijn.
Algemene opmerking: het is heel stom als er mensen hun eigen pinten te zitten drinken terwijl je pintjes kon
kopen.

4.4. Neon warz
Evaluatie 2019
Feedback affiche: typfouten en niet goed te zien wat het is.
Geniaal concept
Veel complimenten
Veel enthousiastelingen
Winst €500+
Feedback uit verenigingen
Als je enkele spelletjes hebt gespeeld, had je het wel gezien
Kleinere kinderen kunnen betrekken
Extra communiceren dat kleinere kinderen welkom zijn.
BBQ zaterdag was heel tof, BYO was een goed concept.

4.5. Paasgrabbel
-

Goed
Genoeg tijd om op te bouwen en af te breken
Interactievere entertainment (– ook positieve reacties gekregen)
Meerwaarde van het obstakelparcours oudste groep? Kinderen waren wel langer onderweg, dus op
zich wel goed.
Financieel verslag volgt
Combinatie met Neon Warz was toch irritant (BBQ ’s avonds)
Ouders mogen niet mee: 2de en 3de kleuter op SiBe.

4.6. Honderd dagen fuif
Concept: alle 6des van alle middelbare scholen organiseren een fuif en Jeugdraad geeft richting. Winst wordt
verdeeld onder hen.
-

Tof feestje
Weinig volk
Gezellig
Coördinatie vanuit JR moet duidelijker: verantwoordelijke aanstellen, betere afspraken maken
Op zich goed verlopen door ‘chancekes’
Financieel: €130 winst – Sabam (nog) niet betaald
Goede hamburgers!

Voorstel Neil: dag van 100 dagen zelf een ontbijt of iets dergelijks organiseren met winst in plaats van de
winst te verdelen.

5. Aankomende activiteiten
5.1

EHBO / Preventie

Vanaf november proberen met politie af te spreken om iets te doen rond verkeersveiligheid, dit is niet
gelukt. Daarom last-minute georganiseerd en het percentage van verplichte aanwezigheid omlaag
gehaald.
Door moeilijkheden rond het geven bij de politie werd de papa van Benny ingeschakeld.
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Vandaag om 20u ging er ook nog een sessie door.
Voorstel Lionel: EHBO-vorming op leidersweekend doen, iedereen is daar aanwezig.
 Wat met leiding die niet meegaat? Kan extra motivatie zijn om net wel mee te gaan.
Voorstel Pieter: per jeugdbeweging kijken voor een preventievorming. Zo kan je kijken waar je nood aan
hebt.
Kan een combinatie van de twee zijn: vorming op leidersweekend en aanvullend zelf vorming
inschakelen.

5.2.

Zomerevenement

13 juli
Boereleute
Veld ’t Verzet
Evenementenaanvraag is gebeurd. De boer is akkoord mits hij zijn gras nog twee keer kan afrijden.
Afhankelijk van ’t weer. We moeten zorgen dat er niets van afval achterblijft.
Kostenanalyse op voorhand.
DJ’s worden betaald door sponsors.
Idee Neil: advies schrijven over klank en licht - grootste kost van veel feestjes voor verenigingen.
Popraad heeft dezelfde zorg.
Opmerking Chanel: er werd gezegd dat het evenement zou zijn door en voor de jeugdbewegingen, is dit
nog zo?
-> Dat klopt inderdaad. Het evenement zal kleiner zijn dus er zullen niet veel shifts moeten ingevuld
worden, waardoor het bijna volledig door de werkgroep kan gedekt worden.
Verantwoordelijke van de fuif zal Jeugdraad zijn? Ja.

5.3.

Kids event

24 augustus
‘Spring in’t veld’ voor kindjes met grote spelen van Spelotheek, springkastelen, grime, bar, lounge,
misschien karaoke?

5.4.

Quiz

9 november 2019 in de Marge

5.5.

Dag en nacht van de Jeugdbeweging

18/10/2019
Misschien open fuif voor iedereen, niet in een beperkte kring
Wordt goed onthaald.
Andere optie: host @ ’t Verzet in ’t café?
Lionel vond het feest in de zaal wel goed.
Eten blijft.
Idee Neil: nacht vd jeugdbeweging in Oktoberfest-stijl
 Doen we niet.
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5.6.

Halloween

Nog steeds op zoek naar een locatie. Deadline locatie is 01/06
Idee Dylan: Ex Chirolokaal als optie?
Veel locaties die niet mogelijk zijn: de Raan, Ravelingen, …
De Marge is plan B.
Alle ideeën zijn welkom: contactgegevens van mensen die er over kunnen beslissen.
Ollevier in Heist: iemand contactgegevens?
Rijksgebouw? Gaat niet omdat dit nog gebruikt wordt.
OLVO: geen optie
CM-lokaal in Heist: wel veel klachten van bovenburen
Krinkelweide Heist: daar staan nog enkele gebouwtjes – Martin Vandenbroucke (via sportdienst gegevens)

5.7.

Sint intrede

Nog niet mee bezig.
Content van alle zwarte pieten en sint van vorig jaar.

6.

Opmerkingen materiaalmeesters
Algemeen punt: alle materiaal moet je in goede en propere staat teruggeven. Camionette die naar bier
ruikt, kopjes die niet afgewassen worden, … is niet aangenaam.
Veel sleutels die zijn blijven liggen in camionette: foto wordt op Facebook gezet.
Verandering werkgroep: Maarten, PJ, Benny, Bart, Flore

7.

Opmerkingen secretariaat
Heeft iedereen een mail gekregen?
 Ja.

8.

Varia
8.1.

Mededelingen vanuit de Jeugdraad

-

Bezig met de VZW: voorbereiding is o.a. statuten en huishoudelijk reglement herschrijven

-

Bezig met statuten en huishoudelijk reglement: zal moeten goedgekeurd worden op een AV,
ofwel van december ofwel een bijzondere AV.

-

Wachten op de audit: we weten niets meer dan jullie. Flore, Marlin en Maxim zijn al op gesprek
geweest. Is voor het bureau complexer dan verwacht, al hadden wij dit wel verwacht.

-

Camionette en verzekering hierrond: FOS heeft spiegel afgereden. Jeugdraadverzekering
bonus-malus gaat omhoog als er beroep gedaan wordt op de verzekering. Daarom werd dit
onderling geregeld. FOS zal de kosten dekken.
Pieter: stel je hebt een accident met camionette, kost is hoger dan franchise, is er geen
verzekering, wie betaalt de factuur?
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-> hangt af van hoeveel kost van de verzekering stijgt. Het is normaal dat er dingen mee
gebeuren. Dit zal geval per geval moeten bekeken worden.
Schade mag doorgegeven worden (foto nemen en sturen), maar jeugdraad controleert normaal
de hele camionette op schade, tanken, kilometers, …

8.2.
-

Mededelingen vanuit het gemeentebestuur
Gasflessenrek is er!
Moet nog gemonteerd worden en dan kan dit in gebruik genomen worden.
Komt hier aan de achterkant van de Marge.
Matthias vreest dat dit niet veel gebruikt zal worden.
Vraag Dylan: moeten we zelf om gasflessen gaan als we gasbekkens uitlenen? Ja, voor de jeugdraad
is het niet mogelijk om gasflessen aan te kopen omdat Loeys nu sluit ‘s avonds.

-

Een online formulier om subsidies in te geven is er nog niet dit jaar. Eventueel kan wel een Google
Drive opgemaakt worden indien daar vraag naar is.
-> geen vraag naar

-

Oproep vrijwilligers Kaboem: 22 juni – opbouw ‘s ochtends, dag zelf en afbraak na het evenement.
Als je interesse hebt: laat iets weten aan collega Sarah of jeugd@knokke-heist.be.

-

Er is Vakantieopvang op maat via ’t Vlot en Sportiek. Drie weken in de zomervakantie, voor kinderen
die moeilijk kunnen aansluiten bij de gewone opvangmogelijkheden, door beperking of extra
ondersteuningsnood. Als jullie mensen kennen, geef dit zeker door!
Flyer werd meegegeven.

8.3.

Mededelingen vanuit het Jeugdhuis

Geen.
8.4.
-

-

Mededelingen vanuit de Jeugdbewegingen
Dylan doet het super goed in’t Verzet, mag gezegd worden!
Chiro Heist zoekt tenten, FOS, scouts en KSA zullen bekijken of dit lukt, zullen het doorgeven aan
Dylan.
KSA verkoopt patatten, €7 voor 5kg.
KSA heeft een springkasteel die ze verhuren voor €50
Bakken bier in Colruyt staan in reclame: Stella 2+1 gratis.
Camionette mee op kamp: ja of nee?
KSA wil deze aanvragen voor hun buitenlands kamp omdat dit zeer handig is. 4 – 14 augustus.
Nu staat in het dossier dat je hem mee mag op kamp.
-> moeilijkheid: volgend jaar zal iedereen hem aanvragen en zal hij twee maanden weg zijn, zal ook
niet beschikbaar zijn voor evenementen van Jeugdraad zelf. Is ook moeilijk want de eerste zal hem
krijgen.
-> besluit: beter om een camionette te huren die omnium verzekerd is en bovenstaande problemen te
vermijden.
De documenten zullen aangepast worden: camionette kan niet mee op zomerkamp. Niet ver van
Knokke, zodat er voor een langere periode de mogelijkheid is om hem terug te geven op dat moment:
wordt case per case bekeken.
(Stijn Haers past site aan.)
Niet te vergeten dat de gemeente ook al een grote steun geeft ivm het kampvervoer.
Erik is bere en zal naar alle waarschijnlijkheid weer het kampvervoer mogen doen.
Tekort aan moni’s – Chanel vindt het jammer dat je zonder attest geen moni kan zijn, terwijl er
mensen zijn die al leiding zijn interesse hebben. Je moet iemand in de vereniging hebben om je te
evalueren als je stage wil doen bij je eigen vereniging, of als je gelijkgesteld wil worden.(cursus moet
gevolgd worden of juiste diploma hebben).
Mogelijkheden: Initiatorcursus in Knokke-Heist? Monicursus in Knokke-Heist? Jolien bekijkt eens of er
mogelijkheden zijn.
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Via de jeugddienst kun je €20 per dag terugkrijgen als je vorming volgde. Er wordt ook nog steeds
vervoer verzorgd van en naar Knokke naar animatorcursussen. Nu is dit in samenwerking met Koning
Kevin.

8.5.

Ronde tafel

-

Neil: liedje zingen bij te laat komen?

-

Aline: Proficiat aan de jeugd, voorgangster had gezegd dat de vergadering niet zo vlot verliep, maar
dit is zeker niet het geval.

-

Benny: aanvragen voor kampmateriaal eind deze maand aanvragen aub, zodat overlappingen
bekeken kunnen worden.

-

Pieter: Debattle is niet gebeurd bij deze verkiezingen?
Was niet haalbaar dus is niet gebeurd.
Jammer, volgende keer moeten we dit zeker organiseren.
Aanvulling Maarten: als er mensen zich willen engageren voor ’t één of ’t ander, kunnen ze altijd in
een werkgroep gaan.
Aanvulling Flore: idee is om elk jaar op een thema inzoomen om bestuur te bevragen over wat er al
verwezenlijkt is ivm verschillende thema’s.
Wordt goed onthaald.

-

Praatcafé’s: oké om dit open te trekken? Of enkel jeugdbewegingen? Bij Chiro per ongeluk gebeurd.
We blijven dit beperkt houden voor jeugdbewegingen.

-

Canadese mars: 2 en 3 november

8.6.

Agenda

Kaboem
Ribbetjes a volonté
A’fin
Zomerfuiven
Praatcafé
Startdag Scouts
Praatcafé
Startdag Chiro
Quiz
Dag en nacht van de JB
Halloween
NYE
Winterdrink
Praatcafé
Taptoe
KSA Show
Quiz
Praatcafé
Praatcafé
Paintball
Paasgrabbel
100 dagen fuif

JD
SGV
FOS
JR
FOS
Scouts
’t Verzet
Chiro
JR
JR
JR
KSA
JR
SGV
FOS
KSA
FOS
KSA
Chiro
JR
JR
JR

22/06/2019
26of 27/06/2019
29/06/2019
13/07/2019
Ergens in de zomer
7/9/2019
7/09/2019
14/9/2019
09/11/2019
18/10/2019
31/12/2019

Kampen:
FOS: 14 - 27/7
KSA: 31/6 - 14/7
Chiro: 31/7 – 10/8
Scouts: 1 - 16/7
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9.

Coöptatie kandidaat KOR-lid, evaluatie functies en goedkeuren
interim-functies
Er zitten momenteel 11 mensen in de KOR en er zijn maar 11 plaatsen (minimum 5). Bart Huys zou graag in
de KOR komen maar dit kan dus niet. Wel wil hij zich graag laten coöpteren in de Algemene Vergadering.
Bart stelt zich voor: 1ste jaar leiding in de KSA, helpt mee met evenementen van de jeugdraad, materiaalkot,
…
Bart wordt unaniem aanvaard als gecoöpteerde in de algemene vergadering.
KSA moet nu een plaatsvervanger hebben voor Bart: Brecht Merlevede wordt plaatsvervanger in plaats van
Bart.
Evaluatie functies bestuur
De audit is vooral gericht op het werkjaar van vorig jaar: voorzitter Maxim en penningmeester Marlin. Zij
waren nu ondervoorzitter en penningmeester. Tijdens het proces van de audit hebben zij hun functies
neergelegd en heeft Flore dit allemaal overgenomen. Dit is echter niet meer haalbaar. Daarom wordt Maarten
als interim ondervoorzitter aangesteld en wordt Benny interim penningmeester. PJ is interim-interim
penningmeester tot Benny zijn examens gedaan zijn.
De AV keurt de interimfuncties goed.
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