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Jeugdraad 17/04/2019 
Aanwezigen:  

Abby Sinnaeve Co-voorzitter 

Dieter Demeyere Secretaris (en Klj Leffinge) 

Richard Doeven Diensthoofd Team jeugd 

Ilse Blomme Chiro Leffinge 

Elise Stas Chiro Westende 

Silke De Landsheer Jeugdhuis de Paravang vzw 

Nicolas Dehaemers Klj Leffinge 

Glenn Wuyts Niet-georganiseerde jeugd 

Brecht Verhegghe Niet-georganiseerde jeugd 

Glenn Cools Niet-georganiseerde jeugd 

 

Verontschuldigd: 

Natacha Lejaeghere Schepen van jeugd 
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Sara Zajc Dyade vzw 

Gilles De Clerq Niet-georganiseerde jeugd 

 

Verslaggever: Dieter Demeyere 

Locatie: Jeugddienst 
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1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG 

Goedgekeurd. 

2. VRAGEN AAN HET BELEID 

De schepen van jeugd is verontschuldigt dus worden de gestelde vragen meegenomen naar de 

volgende jeugdraad. (of beantwoord door Richard) 

 Is er al info i.v.m. de warmste week? Komt die naar Middelkerke? 

 Is er overleg gepleegd met de burgemeester i.v.m. de vraag van Ruben Aneca (zie eerste jeugdraad) 

over de burgemeester zijn visie op de klimaatkwestie, 

 Wat is de stand van zaken in verband met het domein van het zendstation (i.v.m. mogelijkheid tot 

nieuw jeugdhuis)? 

Richard: Er is een procedure van minnelijke onteigening tussen de federale overheid (eigenaar) en 

de gemeente lopende. 

 

3. LOGOCONTEST 

Wat? We gaan op zoek naar een logo voor de jeugdraad om te gebruiken op sociale media (facebook, 

nieuw Instagramaccount…). 

De uitslag van de verkiezing op Facebook is het logo van Maité. 

De hoofzaak was om de jeugdraad zo veel mogelijk publiciteit te geven, dit is goed gelukt: 

Het bericht is door: 

- 6000 mensen geklikt 

- 14000 zien passeren op wall 

- 2000 reacties 

- 40 mensen hebben de pagina daardoor geliked 

De cadeaubon van de €100 op bol.com is door Abby overhandigt aan Maité met bijhorende foto die al 

online gezet is. 

We hebben nu ook een instagramaccount (jeudraad.Middelkerke) en een mailadres (jeugdraad  
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4. GEZAMENLIJK EVENEMENT 

Wat? We zoeken een gezamenlijk evenement, soort teambuilding, ten voordele van een goed doel. 

Na een beknopt overleg over de keuze tussen een gocart-evenement en een wedstrijdbeurs is zo goed als 

iedereen voorstander van het gocart-evenement. 

DATUM: We denken aan zondagnamiddag 10 november. 

Losse ideeën:  

- vooraf een warming-up, achteraf een afterparty,  

- randanimatie voorzien. 

- Delenemers kunnen inschrijven via het online platform van de gemeente 

(inschrijven.middelkerke.be) 

- Wat catering betreft kunnen we zelf drank verkopen, eten daarentegen vraagt veel voorbereiding 

en medewerkers, dit kunnen we beter uitbesteden 

- Foodtrucks zijn handig 

Wereldrecordpoging: 

Een korte zoektocht doet vermoeden dat er nog geen records zijn die binnen dit concept vallen. 

Er zijn 2 mogelijkheden: langste stoet met gocarts en langste ketting (allemaal trailertjes aan elkaar 

achter 1 gocart). 

Brecht Verhegge zal alvast contact opnemen met de plaatselijke (gocart-) handelaars. 

We verdelen het werk in werkgroepen waarvan er telkens een leider dan overlegt met de andere 

leiders. 

1) Route (Alvast Richard in deze groep omdat hiervoor vergaderd dient te worden in de gemeente, 

dan hoeft er niemand verlof te nemen hiervoor) 

2) Gocarts 

3) Randanimatie 

4) Promo en sponsors 

5) Financiering en catering 

De jeugdraadsleden overleggen tegen de volgende AV bij hun achterban wie wat wil doen. 

Goed doel 

We laten alle Middelkerkse goede doelen die steun willen krijgen inschrijven, wij schiften eventueel 

enkele eruit en verdelen het geld (a.d.h.v. een verdeelsleutel). 
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5. EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN 

5.1. Afgelopen 

Niet besproken 

5.2. Komend 

5.2.1. Jeugddienst 

Boemelbij: busje gaat rond in de gemeente op woensdagnamiddagen met speelgoed en springkastelen 

voor de jongeren. 

5.2.2. Verenigingen 

27/04 Naam Zijspanrun + spaghetti avond  

Vereniging Dyade vzw 

Omschrijving  

Opmerkingen: 70 jaar chiro Westende 

28/04 Naam Eetfestijn Kiekteki 

Vereniging Klj Leffinge 

Omschrijving In Loods in Sint-Pieters-Kapelle 

Opmerkingen: Inschrijving vereist 

24/04 Naam Buitenspeeldag 

Vereniging Jeugdhuis de Paravang 

Omschrijving  

Opmerkingen:  

26/04 Naam Lokale Helden 

Vereniging Jeugdhuis de Paravang 

Omschrijving  

Opmerkingen:  

31/08 Naam 25 jaar bestaan 

Vereniging Jeugdhuis de Paravang 

Omschrijving  

Opmerkingen:  

27/04 Naam Press and play 

Vereniging jeugdwerking 

Omschrijving In Calidris. Namiddag vol spel en vormingen. 

Opmerkingen:  

6. DATUM VOLGENDE JEUGDRAAD 

Datum: Zondag 5 mei, 10u – 12u. 

Locatie: Chiro Leffinge 
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7. VARIA 

7.1. Vuilniscontainer 

De vraag van Klj Leffinge en Chiro Leffinge om afvalcontainers te krijgen is positief beantwoord. 

De bevoegde ambtenaar is momenteel in verlof maar zal normaal gezien kijken ervoor.  

De klj krijgt een kleiner containertje dan de Chiro, kostprijs: €90 per stuk per jaar. 

7.2. Latjes voor dag van de jeugdbeweging 

De prijsaanvraag is lopende, de kostprijs is waarschijnlijk rond €800 voor latjes van 20cm. 

7.3. Sjorbalkenrek Chiro Leffinge 

De prijsaanvraag deed achterovervallen, De gemeentelijke werf heeft ondertussen zelf iets getekend die 

ze dan zelf kunnen bouwen. 

7.4. Jeugdraad-middelkerke-kledij? 

Polo’s, truien…..? 


