
Verslag Jeugdraad 16/11/2018 

Verontschuldigd: Bart Vandekerckhove (schepen van jeugd) en Brecht Verhegghe (jeugdhuis de 
Paravang) 

Aanwezig: Richard Doeven (jeugddienst), Nick Losev (Chiro Leffinge), Ilse Blomme (chiro 
Leffinge), Axelle De Cock (chiro Westende), Lennert Tijberghein (chiro Westende),  Dieter 
Demeyere (KLJ Leffinge), Simon Vanhee (KLJ Leffinge), Stoffel verheyde (Dyade vzw), Ruben 
Aneca (onafhankelijk lid)       

 

Goedkeuring vorig verslag 

Geen opmerkingen 

Kamp KLJ leffinge:   

KLJ ging voor het eerst in vele jaren weer op kamp in de herfstvakantie.  Alles verliep vlot.  41 leden 
gingen mee.  Ook het kampvervoer was uitstekend geregeld. 

Nieuwjaarsreceptie  

Op vrijdag 1 februari treden  Steven Mahieu and the Young Ones op, zijnde Edouard De Prez en Stijn 

Verdegem (alles samen 609,5 €) . 

 Richard maakte het facebook event aan 

 Dyade staat opnieuw in voor de hapjes. 

 Mike Cuypers doet de techniek. 

 Jeugdhuis de Paravang staat in voor de bar. 

 KLJ staat in voor het razendsnel plaatsen en weghalen stoelen voor/na optredens 

 We zoeken nog iemand die plaatsjes wil draaien na de optredens. 

Vragen, bemerkingen, info  vanuit de verenigingen: 

 Dyade vzw: 11/11 leidingsweekend, 17/11 Music for Life en 1/12 Middelkerke Anders met 
panelgesprek en buffet in de Branding met daarna optreden Scala. 

 KLJ Leffinge: 22/12 kerstmarkt in Mannekesvere.. Momenteel 79 leden.   

 Chiro Westende: zoekt nog steeds 1 extra leider.  16/12 kidsevent.  Actueel 40tal leden. 

 Chiro Leffinge: 28/12 leffinge licht. Op dit momeent 91 leden en 18 leiders. 

 Jeugdhuis de Paravang: / 

 

Waar naar toe met de jeugdraad volgende legislatuur  

De jeugdraad heeft een aantal vette jaren achter de rug, maar het laatste jaar was het maar zeer 
mager. Dit werd reeds in de vorige vergadering besproken (zie verslag). 

De aanwezigen spreken de ambitie uit om de jeugdraad een nieuw elan te geven. 

Heel wat ideeën passeerden we de revue, we onthouden onder meer:  

 gezamenlijk de schouders zetten onder 1 goed doel (Dieter maakte ondertussen een 
facebook discussiegroep aan hierover). 



 Oprichten tienerraad (12 tem15 jaar) om kloof tussen kindergemeenteraad en jeugdraad te 
dichten 

 Herinvoering jaarlijkse teambuilding. 

 Jaarlijkse prijs/wedstrijd voor een kindvriendelijk initiatief op Middelkerkse bodem. 

 

Voor de jeugdraad in de nieuwe legislatuur zoeken we ook nieuwe trekkers.  Nick Losev stelt zichzelf 
kandidaat-voorzitter in een tandem met Jens D’hont, volgens Nick zou ook Abby Sinnaeve kandidaat 
voorzitter zijn.  Dieter stelt zichzelf kandidaat secretaris. 

 

Ontbinding jeugdraad en goedkeuring verslag 

Ter zitting wordt dit verslag goedgekeurd en ontbindt de jeugdraad zichzelf. 

 

 

Volgende bijeenkomst:   

Installatievergadering vrijdag 1 februari om 19u30 in jeugdhuis de 
Paravang (max 1 uur) 

Kandidaat voorzitters – secretarissen - penningmeesters dienen hun 
kandidaat per mail te melden aan mij (richard.doeven@middelkerke.be ) 
voor 15/01/2019. Tijdens de laatste vergadering passeerden enkele 
namen de revue, hopelijk bevestigen deze (en ook andere)  personen per 
mail. 

Bij meerdere kandidaten zijn er verkiezingen 

 

 

 

Voor verslag, 

Richard 

mailto:richard.doeven@middelkerke.be

