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Project kindvriendelijke gemeente 

Richard deelt in primeur mee aan de jeugdraad dat de gemeente zondag 6 november het label 
Kindvriendelijke Gemeente krijgt. 

De jeugdraad reageert tevreden. 

 

Evaluatie Kampvervoer 

Zowel containers als bussen waren prima geregeld. 

Er wordt wel gevraagd of het mogelijk is de haalbaarheid te bekijken dat de bus een toilet heeft, 
gezien de lange rit met kleinere kinderen.  Nu moest de bus te vaak stoppen voor toiletbezoek. 

 

Bouwproject Chiro Leffinge/BKO 

De chiro kreeg per mail het tijdversloop.  Maandag 14 november om 10 uur worden de ingediende 
bestekken geopend. 

 

Algemene werking jeugdraad 

- Gilles zoekt als voorzitter hulp bij het jeugdraadgebeuren.  Een klankbord, steun, 
medewerking om alles in goede banen te leiden. Kandidaten ? 

- Jehan geeft aan dat hij daarin wel interesse heeft, maar er al alleen voorstaat in de chiro.      
Hij zal eens polsen in de chiro. 

- Er wordt, in het kader van verjonging en vernieuwing,  afgesproken de 
kindergemeenteraadsleden geboortejaren 2000 en 2001 aan te schrijven en hen uit te 
nodigen voor de jeugdraad. 

- Vanaf 2017 werken we met thema-vergadering: eerste deel rond een thema, tweede deel het 
klassieke jeugdwerkgebeuren.  De eerste 2 thema’s zullen zijn: memorandum 
gemeenteraadsverkiezingen en skaten. 

 

 



Nieuwjaarsreceptie 2017  

- Datum is vrijdag 27 januari 2017. 

- Zelfde concept als voorgaande jaren. 

- Dyade verzorgt weer de hapjes. 

- Richard polst bij 123 ComedyClub welke comedians beschikbaar zijn. 

 

Verenigingsnieuws 

 

Dyade: 

- Dyade vraagt of de jeugdbewegingen het zien zitten om eens een namiddag in februari-maart 
een gezamenlijke activiteit te organiseren met Dyade. Zowel chiro Leffinge als chiro Westende 
zien mogelijkheden en zullen dit intern overleggen.  Daarna nemen ze contact op met stoffel 
(stoffel.verheyde@dyadevzw.be of 0474/09.35.75) 

- Op 3 december is het de internationale dag voor personen met een beperking en is er een 
happening met de Sint. 

Chiro Westende: 

- Richard en Bart mailden al tweemaal naar de nieuwe volwassenbegeleidster Saskia Callewier 
om eens af te spreken, maar kregen helaas nog geen antwoord. De leiding van chiro zal dit 
intern aankaarten.  Er wordt gevraagd ook steeds het mailadres chiro.ter.streep@gmail.com 
te gebruiken. 

- Op 19/11 gaat het volgende chiro-kaffee door.  Is de Calidris een optie ? 

- Chiro Westende vraagt een sleutel van klaslokaal 1. 

KLJ Leffinge: 

- KLJ Leffinge vraagt of er Wifi kan voorzien worden in de jeugdlokalen.  Onder meer voor 
afspelen films, streaming muziek, …  is dit een must. 

- Kan er een bouwdroger geplaats worden in het lokaal ?  de KLJ wil pas schilderen als het 
gebouw echt goed droog is. Achter de bar is er nog 1 plek die niet goed uitdroogt.  Richard zal 
de technische afdeling langs sturen om dit te bekijken. 

- De KLJ geeft als tip naar bouw chiro/IBO mee dat men best niet de tegel gebruikt die in hun 
lokaal ligt.  Het is een vloer die snel vuil wordt  

Chiro Leffinge: 

- Op 12 november gaat de chirofuif door. 

 

 

Gebouwenbeheer jeugdlokalen. 

Binnen de jeugddienst is Henk Vergaerde aangeduid als gebouwenbeheerder.  Alle vragen mbt  de 
jeugdlokalen, meldingen schade, , … richt je zo veel als mogelijk rechtstreeks aan hem: 
henk.vergaerde@middelkerke.be, 059/30.48.66, 0474/888.048.  Wat niet met vragen te stellen of 
schade te melden tot er een jeugdraadvergadering is !! 

 

Alle gestelde vragen op deze jeugdraad worden door Richard doorgegeven aan Henk.  Hij zal jullie 
vragen zo snel mogelijk beantwoorden.  
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