
Jeugdraad 28/09/2018 

Verontschuldigd: Lennert Tyberghein, Gilles De Clercq, Bart Vandekerckhove 

Aanwezig: Richard Doeven (jeugddienst), Dieter Demeyere (KLJ), Jens Vergauwe (KLJ), Sara 
Claeys (KLJ), Stoffel verheyde (Dyade vzw), Martijn Craey (Chiro Leffinge)       

Evaluatie kampvervoer:   

Chiro Leffinge: alles verliep prima.  De container blijft wel aan de kleine kant.  Richard legt uit dat de 
aankoop van een groter container ook de aankoop van een nieuwe vrachtwagen inhoudt.  Volgend 
jaar gaat Chiro leffinge op kamp naar de provincie Luxemburg en zal er niet enkel busvervoer nodig 
zijn voor de jongere leeftijden, maar ook voor de oudere leeftijden. 

Chiro Westende:  Alles verliep prima, geen opmerkingen. 

Komend kampvervoer: 

Jeugdhuis Paravang: huur busje ten bedrage van 344 € staat op schepencollege van 02/10 (is 
ondertussen goedgekeurd) 

KLJ : gebruik en vervoer van container via technische afdeling is ok  (31/10 heen, 5 /11 terug) 

Opfrissen Chiro Westende:  

er is een budget van 25.000 € voorzien om het chirolokaal op te frissen.  De jeugddienst zit samen 
met de chiro dinsdag 2 oktober in de namiddag. 

Geplande skatebowl:  

De deadline voor de offertes was vrijdag 28 september.  Er diende 1 firma in. De offerte wordt nu 
onderzocht of het aan alle voorwaarden van het bestek voldoet. 

Jeugdatelier Middelkerke ism Dyade:  

start in oktober.  Verschillende vrijwilligers hebben zich gemeld als animator: Britt Mortier, Fran 
Mortier, Julie Degroote, Zoë Vanelverdinghe, Ilse Deknudt, Annie Van Acker en Machteld 
meesschaert. 

Opvoedingsondersteuning  

(CKG Kapoentje): gestart op 1 augustus.  Ook jeugdbewegingen met opvoedingsvragen kunnen hier 

terecht. Telefoonnummer 059/25.53.00 of per mail veronique.vigne@ckgkapoentje.be   

Vindplaatsgericht werken 

(Arktos) startte eveneens op 1 augustus.  Bedoeling is om jongeren toe te leiden  richting het 

georganiseerd vrijetijdsaanbod. 

Nieuwjaarsreceptie  

vrijdag 1 februari: Steven Mahieu and the Young Ones (609,5 €)  Dyade staat opnieuw in voor de 

hapjes. 

Vragen, bemerkingen, info  vanuit de verenigingen: 

Dyade vzw: we zijn blij met de start van het jeugdatelier.  Ook onze activiteiten in de Stille Meersen 
(Creadya) blijven doorlopen.   
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KLJ Leffinge: Onze startdag was een succes.  Er hebben al 42 leden zich aangesloten, we 
verwachten dat dit snel zal aandikken naar 60, misschien wel 70. Leden.  Wij gaan voor het eerst 
sinds lang weer op kamp, naar Balen.   

Chiro Westende: / 

Chiro Leffinge: 2 concrete vragen: wanneer treedt het systeem van het elektronisch sleutelplan in 
werking en wat is de stand van zaken mbt sjorbalkrekken of een tuinhuis.  Antwoorden: alle 
voorzieningen voor het elektronisch sleutelsysteem zijn ondertussen voorzien, de badges zijn besteld 
en moeten dan nog geprogrammeerd worden. Wat een sjorbalkenrek betreft: Henk doet een 
actualisatie van de prijsvraag en zal een 3tal voorstellen doen aan chiro en BKO. 

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. Hoe komt dit ? 

Dieter: Ik vermoed dat dit komt omdat iedereen tevreden is, de noden die er enkele jaren geleden 
waren, vooral op het vlak van lokalen, zijn bijna allemaal ingevuld.  Als het goed gaat hoor je niemand. 

Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen die zich moeten engageren en zo overbevraagd raken.  Je 
hebt je studies en/ of je (studenten)werk, de verantwoordelijkheden binnen je eigen jeugdbeweging, 
een relatie en dan ook nog eens de jeugdraad.  Het is soms te veel. 

Martijn: ik denk ook niet dat er een negatieve reflex is tav de jeugdraad.  Ik sluit me aan bij Dieter dat 
het inderdaad steeds dezelfden zijn die engegament opnemen.  Als ik voor mezelf spreek: na een 
druk kamp was ik nu vooral bezig met onze startdag. Daardoor is er inderdaad soms weinig tijd over 
om met het breder jeugdbeleid bezig te zijn.   

Jens: Het concept van de jeugdraad is goed, de manier van aanpakken ook, maar idd, tijdgebrek 
speelt ook mij parten.  Daarom zal ik zelfs binnen de KLJ stoppen.  Het lijkt me wel een goed idee om 
weer meer op locatie te vergaderen (dat verhoogt de betrokkenheid), op voorwaarde dat er vervoer 
voorzien wordt. 

Vergadermoment: vrijdagavond blijft het beste moment volgens allen.  Op weekdagen zit men op kot, 
de zaterdagavond gaat men uit en de zondag slaapt men uit.  Het vergadermoment moet niet 
veranderen. 

 

Volgende bijeenkomst:  Vrijdagavond 16 november, 20u. 

Welke vereniging wil gastheer/gastdame zijn ?   

Taxi Richard zal paraat zijn. 

 

 

Voor verslag, 

Richard 


