
Ondersteuning jeugdwerk in algemene zin (LJBVBP01) 

 

Financiële ondersteuning van jeugdvereniging op basis van gemeentelijk subsidiereglement 

De Middelkerkse jeugdbewegingen kunnen jaarlijks beroep doen op werkingsubsidies aan de hand 
van het gemeentelijk subsidiereglement.  Jaarlijks is een subsidiepot van 6.000 euro voorzien. 

Nominatieve subsidie voor het jeugdhuis. 

Jeugdhuis de Paravang wordt uitgebaat door een vzw bestaande uit Middelkerkse jongeren.  Deze 
vzw krijgt jaarlijks 4.000 € om de werking te garanderen.  Het jeugdhuis is een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats voor jongeren met zowel instuif als activiteiten. Het jeugdhuis levert ook 
inspanningen om jongeren uit maatschappelijk achtergestelde jongeren te bereiken. 

Werkingssubsidie jeugdraad. 

De jeugdraad krijgt vanaf 2017 jaarlijks een werkingsbudget van 2.000 euro.  In de periode 2014-2016 
krijgt de jeugdraad geen subsidies, daar de jeugdraad momenteel nog voldoende financiële middelen 
heeft. 

Gemeentelijke tegemoetkoming in het lidgeld. 

Het gemeentebestuur wil het lidmaatschap van een jeugdbeweging aanmoedigen door een 
tussenkomst te voorzien in het lidgeld van 10 euro per persoon. Het gemeentebestuur hoopt zo de 
financiële drempel te verlagen, zeker voor gezinnen die het iets moeilijke hebben.  Jaarlijks wordt een 
bedrag van 3.000 euro voorzien. 

Tegemoetkoming in kadervorming. 

Het gemeentebestuur wil kadervorming stimuleren door een tussenkomst te voorzien in de 
cursusgelden. Het gemeentebestuur hoopt zo de financiële drempel te verlagen, zeker voor 
maatschappelijk kwetsbare jongeren die het iets moeilijker hebben. Jaarlijks wordt een bedrag van 
5.000 euro voorzien  

Ondersteuning van het jeugdwerk via kampvervoer. 

Het gemeentebestuur wil de jeugdbewegingen helpen in het transport van hun leden en hun materiaal 
naar en van de kampplaats.  Jaarlijks wordt een budget van 2.500 euro voorzien. 

Ondersteuning van het jeugdwerk via een gemeentelijke jeugduitleendienst. 

Het gemeentebestuur wil het jeugdwerk ondersteunen door middel van een gevarieerd aanbod aan 
uitleenmateriaal te voorzien. Jaarlijks wordt een investeringsbudget van 5.000 euro voorzien en een 
onderhoudsbudget van 1.500 euro.  

Vormingsaanbod van jeugddienst aan het jeugdwerk. 

De jeugddienst organiseert  vormingsmomenten voor alle leiding van het particulier jeugdwerk en de 
monitoren van de diverse vakantiewerkingen.  De onderwerpen worden in samenspraak met de 
jeugdraad en het jeugdwerk vastgelegd.  Jaarlijks wordt 2.000 euro voorzien. 

Jeugdinfrastructuur Leffinge. 

Na de brand in het jeugdlokaal van chiro Leffinge zit de jeugdbeweging momenteel tijdelijk gehuisvest 
in containers.  Het lokaal van KLJ Leffinge dateert van de 19

de
 eeuw en is totaal uitgeleefd. Het 

gemeentebestuur bouwt op de site oude pastorij in Leffinge een nieuwe jeugdsite voor beide 
verenigingen en trekt hiervoor 450.000 euro uit. 

Vernieuwing en uitbreiding speelweefsel. 

Het gemeenbestuur plant in de komende beleidsperiode de realisatie van speelpleinen op het strand, 
de vervanging van enkele bestaande speelpleinen (onder meer Otlettplein en Normandpark), de 
realisatie van een skatezone in Middelkerke-bad, …  Hiervoor is een bedrag van 728.000 euro 
voorzien. 

Daarnaast wordt 60.000 euro voorzien voor het onderhoud van de speelpleinen (herstellingen en 
vervangingen) 



Verhoging van de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in 
maatschappelijk kwetsbare situatie, en dit zeker in de zomervakantie met aandacht 
voor taalstimulering Nederlands (LJBVBP02). 

Jongerenbuurtwerking De Caravanne: werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren. 

De jeugddienst, in samenwerking met partner Arktos vzw, heeft in de deelgemeente Lombardsijde 
(een buurt die hoog scoort op tal van kans armoede indicatoren) een specifieke jongerenbuurtwerking 
voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.  Het betreft een jaarwerking, die ook in de schoolvakanties 
doorloopt, met onder meer een eigen instuifruimte waarin jongeren laagdrempelig kunnen 
samenkomen.  Ook de buitenruimte is met een agoraspace en skateinfrastructuur gericht op zowel 
ontmoeting als spel.  De vzw Arktos krijgt hiervoor jaarlijks een subsidie van het gemeentebestuur van 
minimaal 29.000 euro.  

Samenwerking met diverse sociale actoren om kinderen uit maatschappelijk kwetsbare 
situaties toe te leiden en te begeleiden naar het jeugdwerk. 

De jeugddienst bouwt een netwerk uit met diverse lokale sociale partners met wie het intensief 
samenwerkt (Arktos vzw, JAC-CAW Middenkust, De Katrol, OCMW, vzw Dyade, …) Via dit netwerk 
worden niet enkel kinderen uit maatschappelijk kwetsbare situatie naar het jeugdwerk en het vakantie-
aanbod (o.m speelpleinwerking, tienerwerking en jeugdhuiswerking) geleid, maar wordt zo mogelijk 
ook een antwoord geboden op problemen bij betalingsmodaliteiten.  Jaarlijks wordt een bedrag van 
1.500 euro voorzien. 

Taalstimulering Nederlands via workshops, kindertheater en leesuurtjes. 

Binnen de diverse vakantiewerking, en zeker in casu de zomervakantie,  en de buurtwerking De 
Caravanne wordt aandacht besteed aan taalstimulering via het organiseren van leesuurtjes, 
bibliotheekbezoeken, workshops en theatervoorstellingen.  Jaarlijks wordt een bedrag van 2.000 euro 
voorzien. 

Coaching en begeleiding van Dyade en JAC-CAW Middenkust. 

Binnen het vakantie-aanbod van de jeugddienst neemt inclusie een belangrijke plaats in.  Specifiek 
voor de begeleiding van kinderen met een beperking, kinderen met aandachtspunten, kinderen met 
sociale problematieken of kinderen uit maatschappelijk kwestbare milieus kan steeds een beroep 
gedaan worden op coaching door een beroepskracht van vzw Dyade en beroepskrachten van het 
JAC.  Zij staan de jeugddienst en de monitoren bij met raad en daad en wonen ook wekelijks de 
teamvergadering bij van de monitoren van de vakantieprojecten. Op de bijeenkomsten van de 
monitoren vóór elke vakantie geven zij ook vorming aan de monitoren.  Jaarlijks wordt een bedrag van 
1.500 euro voorzien. 

 

Verhoging aandacht voor jeugdcultuur (LJBVBP03) 

Toffe Dingendag. 

In samenwerking met diverse lokale actoren wordt aan kinderen en jongeren van 4-14 jaar een dag 
aangeboden waarin jongeren via allerlei workshops, bezoeken en in contact komen met kunst, 
creatieve expressie en cultuur. Jaarlijks wordt 15.000 € voorzien 

JIP en Multimediaruimte. 

De terbeschikkingstelling van een ruimte binnen het jeugdcentrum aan jongeren waarin op een 
laagdrempelige manier jongereninformatie, multimedia, gaming  en diverse digitale voorzieningen 
(computers en bijhorende software ) gebruikt kunnen worden.  Jaarlijks wordt 1.000 € voorzien om de 
ruimte te actualiseren    

Popeiland. 

Jaarlijks stelt de jeugddienst 40 kinderen in staat om het kinderfestival Popeiland bij te wonen in 
domein Puyenbroek te Wachtebeke. Jaarlijks wordt 1.000 euro voorzien. 

Vierwerk. 

Het organiseren en faciliteren van jeugdcultuur middels concerten, stand-up comedy, …  Jaarlijks is 
hiervoor 4.000 € voorzien.  



Teenkicks. 

De jeugddienst organiseert jaarlijks een evenement voor jongeren vanaf 12 jaar waarin hen een breed 
pallet van workshops wordt aangeboden die verband houden met jeugdcultuur.  Jaarlijks wordt een 
bedrag van 5.000 euro voorzien. 

 

Mobiele speelpleinwerking: Boemelbij. 

De jeugddienst wil het speelweefsel én het buitenspelen promoten door op woensdagmiddag 
speelimpulsen aan te bieden op een steeds wisselende locatie. Jaarlijks wordt een budget van 1.500 
euro voorzien. 

Ontmoetingskansen voor jongeren met een beperking: Café Dyade. 

Dankzij een samenwerkingsinitiatief tussen vzw Dyade en de jeugddienst worden maandelijks 
ontmoetingsavonden  en zinvolle vrijetijdsbesteding georganiseerd voor jongeren met een 
beperking.  De visie van inclusie staat hierin centraal.  Jaarlijks krijgt vzw Dyade hiervoor een subsidie 
van 1.000 euro. 

Kindergemeenteraad. 

Elk schooljaar wordt er een kindergemeenteraad verkozen uit alle leerlingen van de derde graad van 
alle Middelkerkse lagere scholen.  Onder begeleiding van de jeugddienst komen op een interactieve 
manier diverse thema’s aan bod die kinderen belangrijk vinden.  Jaarlijks wordt een budget van 2.500 
euro voorzien.  

Dag van de jeugdbeweging. 

De jeugddienst en de jeugdraad werken jaarlijks nav de dag van de jeugbeweging een promotie-actie 
en activiteiten uit om het jeugdwerk in al haar facetten te promoten.  Jaarlijks wordt een budget van 
1.500 euro voorzien 

Speelpleinwerking. 

In de paasvakantie en zomervakantie biedt de jeugddienst elke weekdag activiteiten aan op maat van 
kinderen  tussen 4 en 12 jaar. Het betreft een laagdrempelige werking, waarin oog is voor inclusie, en 
waarin onder meer op vlak van begeleiding en coaching samengewerkt wordt met JAC-CAW 
Middenkust en Dyade vzw Jaarlijks wordt een bedrag van minimaal 38.000 euro voorzien (exclusief 
seizoenspersoneel). 

Grabbelpas. 

In de paasvakantie, zomervakantie en kerstvakantie biedt de jeugddienst elke weekdag een scala van 
erg gevarieerde workshops, bezoeken en activiteiten aan voor kinderen van 4-12 jaar. Jaarlijks wordt 
een budget van minimaal 35.000 euro voorzien (exclusief seizoenspersoneels). 

Tienerwerking. 

In de paasvakantie en zomervakantie biedt de jeugddienst op een laagdrempelige manier elke 
weekdag activiteiten aan op maat van jongeren tussen 12 en 16 jaar.  Jaarlijks wordt 12.000 euro 
voorzien (exclusief kosten monitoren). 

Gemeentelijke jeugdhuiswerking. 

Elke schoolvakantie biedt de jeugddienst elke weekdag laagdrempelige activiteiten aan in het 
jeugdcentrum met de bedoeling ontmoetingskansen en zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden aan 
jongeren vanaf 12 jaar. Jaarlijks wordt 4.000 euro voorzien. 

 

 


