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1. VRAGEN AAN HET BELEID 

De schepen van Jeugd zal proberen elke jeugdraad aanwezig te zijn en dus vragen te beantwoorden. 

V: Ruben Aneca: Hoe gaat u en de burgemeester om met klimaat, youth for climate… (naar aanleiding 

van artikels in Knack)? 

A: Ik zal het voorleggen aan- en bespreken met de burgemeester. 

 

2. LOGOCONTEST 

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

nieuw Instagramaccount…) 

Het is de bedoeling dat verenigingen en externen deelnemen. 

Maité van de Paravang kan een tekening/schets omzetten naar digitaal. 

Iedereen maakt reclame bij hun leden en de jeugdraad maakt ook reclame op haar social media.  

De verenigingen kunnen die berichten delen op hun pagina’s. We beginnen ook al met het delen van 

evenementen van de verenigingen op de jeugdraad-pagina. De verenigingen maken ook reclame bij hun 

leden voor de jeugdraad-pagina. Volgende jeugdraad kijken we wat we al hebben van de verenigingen en 

externen (en kunnen we eventueel de periode nog verlengen). 

Richard zal trachten zijn connecties bij de Zeewacht aan te spreken om reclame te maken. De groepsfoto 

die we straks nemen kan dienen als eye-catcher. Ook gemeentelijke kanalen kunnen aangesproken 

worden om de publiciteit te verspreiden. 

We moeten een einddatum prikken voor het contest. 
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3. GEZAMENLIJK EVENEMENT 

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

Er is een denktank-facebookgroep waar tot nu toe 1 idee uitgekomen is: Domino Day. 

(Laatste Domino Day is 10 jaar geleden). Voeg leden toe aan deze groep. 

Vroeger waren er echte teambuildings met de jeugdraad. 

Schepen: Goed initiatief die ook de inwoners mee betrekt en doet zien dat er ook jeugd is in Middelkerke. 

Tijdstip:  

- Niet in de zomer, dan is er al zo veel te doen en gaan we niet opvallen. 

- Warmste week? Tom Dedecker (Schepen Toerisme) is trouwens aan het proberen om de 

warmste week naar hier te trekken. 

We moeten een duidelijk timeframe uitwerken zodat we tijdig met alles kunnen beginnen. 

4. TIENERGEMEENTERAAD 

Kindergemeenteraad (11-12 jaar) draait heel goed, jeugdraad ook, maar doelgroep ertussen komt niet 

buiten, hoe krijgen we die meer betrokken? 

Wat vinden zij belangrijk? Hoe kunnen we meer jongeren bereiken en betrekken. 

Henk Vergaerde trekt dit initiatief en heeft een sneuvelnota klaar. 

Henk gaat reclame maken bij de jeugdbewegingen (ook sport…) met deze leeftijdsgroep. 
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5. EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN 

5.1. Afgelopen 

 

5.2. Komend 

5.2.1. Jeugddienst 

Blad met gemeentelijke activiteiten gaat rond. 

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

voor de jongeren. 

Lees ook de sirene. Soms staan hier ook interessante evenementen in voor de verenigingen. 

Dag van de buren: 2 mei, ook interessant. 

5.2.2. Verenigingen 

Nog niet 
bepaald 

Naam Smoefeltocht 

Vereniging Chiro Westende 

Omschrijving  

Opmerkingen: 70 jaar chiro Westende 

28/04 Naam Eetfestijn Kiekteki 

Vereniging Klj Leffinge 

Omschrijving In Loods in Sint-Pieters-Kapelle, meer info volgt later 

Opmerkingen:  

01/03 Naam Optreden Grimskunk + BRLRS 

Vereniging Jeugdhuis de Paravang 

Omschrijving  

Opmerkingen:  

17/03 Naam Closet sale 

Vereniging Jeugdhuis de Paravang 

Omschrijving  

Opmerkingen:  

20/04 Naam Stoner night 4.0 

Vereniging Jeugdhuis de Paravang 

Omschrijving  

Opmerkingen:  

24/02 Naam Buitenspeeldag 

Vereniging Jeugdhuis de Paravang 

Omschrijving  

Opmerkingen:  

26/04 Naam Lokale Helden 

Vereniging Jeugdhuis de Paravang 

Omschrijving  

Opmerkingen:  

Zomer??? Naam 25 jaar bestaan 



    
 

Jeugdraad 24/02/2019 5 Evenementen/activiteiten Pagina 6 van 8 

Vereniging Jeugdhuis de Paravang 

Omschrijving  

Opmerkingen:  

27/04 Naam Press and play 

Vereniging jeugdwerking 

Omschrijving In Calidris. Namiddag vol spel en vormingen. 

Opmerkingen:  

02/03 – 03/03 Naam Pannenkoekenslag 

Vereniging Chiro Leffinge 

Omschrijving In het pannenkoekenhuisje (in het Centrum Leffinge) 

Opmerkingen: €3.5 per pak 

7/03 Naam Instuif 

Vereniging Chiro Leffinge 

Omschrijving  

Opmerkingen:  
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6. DAG VAN DE JEUGDBEWEGING (18/10) 

Vinden jullie het belangrijk dat we hieraan zouden meewerken en bijvoorbeeld weer met ontbijt aan de 

bushaltes gaan staan of bijvoorbeeld enkel de kinderen in de scholen? 

Er is blijkbaar wel interesse van de kinderen die niet helemaal naar Oostende willen rijden met hun fietsje. 

Ons timeframe is wel slechts een half uurtje omdat ze dan moeten vertrekken naar hun scholen. 

Opmerking komt dat er waarschijnlijk niet veel interesse zal zijn door de jongeren omdat ze toch naar hun 

vrienden willen gaan bij hun school om daar te vieren. 

In de schooltjes iets doen is misschien wel interessanter. 

Vroeger is dit al gedaan, dan ging 1 busje naar 2 scholen over de middag. De kindergemeenteraad heeft 

echt expliciet gevraagd naar meer samenwerking tussen de scholen, bijvoorbeeld in Leffinge 

samenkomen op het Leffingeleurenplein (zal moeilijk zijn want het klikt niet echt tussen de directies). 

Besluit: Wij zetten in op de kinderen. Richard zal dit verder bekijken met de Schepen van Jeugd die tevens 

Schepen van onderwijs is. 

7. SUBSIDIES 

Zie rondgaand blad. 

Een aantal verenigingen krijgen een vast bedrag (staat zo vast, is iets historisch). 

Jeugdraad krijgt ook weer subsidies (€2000) waardoor we nu €3500 euro hebben. 

Chiro’s en Klj hebben samen een potje van €6000 die verdeeld wordt a.d.h.v. een puntensysteem. 

Klj deed voor het eerst een kamp en heeft nu een beetje meer (en de rest minder). 

Er gaat elk jaar minder geld naar kadervorming omdat steeds minder jongeren vormingen volgen. 

Misschien promoten via de social media van de jeugdraad? 

Uitbetaling is ongeveer half maart. 

Jeugdwerkcheques: 10 euro per Middelkerks lid jonger dan 25 jaar. 
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8. DATUM VOLGENDE JEUGDRAAD 

Frequentie: om de maand. 

Dag in de week: Vrijdagen zijn dikwijls druk, zaterdag uitgesloten (Richard moet scheidsen).  

Zondagvoormiddag gaat goed voor de meesten. 

Ontbijten is leuk, is minder saai dan luisteren en babbelen. 

Datum: zondag 24 maart, 10-12u. 

Locatie: Klj Leffinge: Vaartdijk-Zuid 19, Leffinge. 

9. VARIA 

- Chiro Leffinge wil op kamp een bus voor 50 personen (24 augustus). 

- Er is grote vraag naar jobstudenten aan de kust (redders, speelplein…) 

- Voorzitters + secretaris zijn beheerders jeugdraadpagina dus om iets te laten posten stuur je 

naar hen 


