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1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG 

Goedgekeurd. 

2. VRAGEN AAN HET BELEID 

Vraag door de schepen van jeugd (via mail): “Had wel een vraagje betreft de dag vd jeugdbeweging. 

Waarom proberen jullie het idee niet in de lagere school. Dat jullie daar een oproep doen om de kinderen 

in hun uniform naar school te laten gaan.” 

De jeugddienst doet al activiteiten gericht naar de kinderen, zo gaan ze weer over de middag naar scholen 

gaan. Hierbij brengt Richard ook het idee naar voren om meetlatten te laten maken voor de kinderen met 

daarop de logo’s en een tekstje (coördinaten/ slogan…) van alle jeugdbewegingen. De jeugdraad vindt dit 

een goed idee, misschien nog eens voorleggen aan de kindergemeenteraad, en geeft haar goedkeuring. 

Richard zal bekijken ofdat hij hiervoor geld kan krijgen in het schepencollege. 

De goedkeuring gaan we in de vorm van een advies per mail naar Richard sturen zodat dit bij de notulen 

aan het schepencollege gevoegd kan worden. 

De jeugdraad heeft nu ongeveer €2500,00 staan die gebruikt kan worden voor allerlei initiatieven, met 

onze plannen voor een groot evenement sparen we best ons geld daarvoor. 
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3. GEZAMENLIJK EVENEMENT 

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

Voorlopig zijn er nog maar enkele vage ideeën zoals Domino-Day (10 jaar geleden gestopt) en een 

evenement met bouwen in Lego. 

Bij het idee met Lego haalt Richard aan dat er bij winkelketen Fun een truck vol Legoblokjes is die 

misschien gevraagd kan worden. 

We vragen ons af ofdat de jongeren zo massaal gaan komen hiervoor. Wie is ons doelpubliek? Het 

oorspronkelijke doel van dit evenement is om de jongeren tussen 12 en 16 jaar (en eigenlijk alle jeugd) 

meer buiten te krijgen. Lego is misschien niet geschikt om dit doelpubliek aan te trekken. 

We zoeken meer een evenement waarin de bezoeker actief kan deelnemen. 

Hierbij komen volgende idee naar boven: 

- Fortnite in real life (met 3D-brillen bijvoorbeeld) 

- Billekarren rond het Epernayplein 

- Een week van de jeugdraad met alle dagen een andere doelgroep 

Hierbij komt ook de timing aan bod; De zomer lijkt het leukst maar dan lopen we het risico om te verzinken 

tussen het reeds aanwezige overaanbod aan evenementen. Bovendien is de zomer al goed gevuld 

tegenover de leegte tijdens de rest van het jaar. 

Abby en Jens stellen voor om ons in 3 groepen op te splitsen om te brainstormen. We krijgen per groep 

een A3-blad om te noteren, die bladen worden dan bijgehouden voor volgende jeugdraden. 

De naar boven komende ideeën per groep zijn: 

Groep 1: 

Wanneer we aan Middelkerke denken, denken we aan billekarren op de dijk. Hier kunnen we iets mee 

doen!  

We zetten (proberen) het record van langste billekarrenketting op onze naam. Volgens een vluchtige 

opzoeking is dat record 44meter, dat is een eitje. Door alle aanhanger-billekarren van onze dijk aan elkaar 

te hangen moet dat lukken. We kunnen dan een rit onder politiebegeleiding maken door Middelkerke 

(wel goed doordenken want zo’n gevaarte rij je niet overal). De burgemeester kan het startschot geven. 

De jongeren (en verenigingen) kunnen hun billekar versieren en dan kunnen we nog een prijs voor 

ludiekste kar geven. 

Om geld in te zamelen kan er geld gevraagd worden per zitje, sponsoring per meter, de consummaties 

van de toeschouwers… 
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Groep 2: 

Een hele waaier aan ideeën: 

- Zeepkistenrace (6-12 jarigen) 

- Expeditie Robinson 

- Speleobox 

- Vroeger hadden we het stripdoolhof, dat was leuk, we kunnen misschien iets in die aard doen 

(maar voor korte duur uiteraard). Bijvoorbeeld met Fortnite, lasershooten…. In het doolhof 

- Estafette (6-12 jarigen) 

- Een benefietconcert in het park (doelgroep is maximaal) 

- Een omgekeerde dropping 

- Lichtwandeling (zoals men onlangs deed langs de Ijzer) 

- Spellen met ‘de jeugdraad’ tegen de rest 

- Minecraft met Lego 

Groep 3: 

Een wedstrijdbeurs met kleurencodes die aangeven voor welke doelgroep het spel is. 

Een hele waaier aan ideeën: 

- Virtual Reality 

- Escape room 

- Fortnite 

- Lasershooting in de ondergrondse parking 

- Gocartrace 

- Zeepkistenrace 

- Ter land, ter zee en in de lucht 

- Een bar voorzien voor de ouders zodat we inkomsten verwerven 

- Een afterparty voor de sfeer (en inkomsten) 

Besluit: 

Na deze brainstorm hebben we voeding om weer wat verder te denken.  

Er wordt opgemerkt dat het misschien beter is om één groot evenement te maken in plaats van 

verschillende kleintjes. Dat trekt mogelijk meer (media-) aandacht. 
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4. LOGOCONTEST 

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

nieuw Instagramaccount…) 

Er zijn 5 logo’s ingestuurd, die gaan rond bij de jeugdraadsleden om dan te stemmen. 

Elk lid moet 2 stemmen uitbrengen die hij ook beide op één logo kan plaatsen. 

Resultaat: 

- Met de 6 deelontwerpen in andere kleuren  13 stemmen 

- Met de 2 blokken boven elkaar    0 stemmen 

- Met het gemeentelogo in verwerkt   9 stemmen 

- Met ‘open je mond’-slogan    0 stemmen 

- Met vuurtoren      5 stemmen 

Het resultaat van de stemming is niet eenduidig genoeg, we besluiten om de stemming op de 

facebookgroep te plaatsen (met de 3 gestemde logo’s). 

De mensen kunnen stemmen aan de hand van de gevoel-emoji’s, het like-symbool niet gebruikend omdat 

de mensen daar op drukken omdat ze het bericht leuk vinden. 

De stemming zal lopen tot 31/03 om 23u59. 

Indien er weinig stemmen zijn dan tellen we de bovenstaande stemmen erbij. 
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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 

20/04 Naam Stoner night 4.0 

Vereniging Jeugdhuis de Paravang 

Omschrijving  

Opmerkingen:  

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:  

 

Dyade vzw zal deze paasvakantie vakantiewerking organiseren met als uitvalsbasis het BKO Slijpe.  

Zie de flyer in bijlage 1. 

6. DATUM VOLGENDE JEUGDRAAD 
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Datum: woensdag 17 april, 20u. 

Locatie: Jeugdhuis De Paravang 

7. VARIA 

Klj Leffinge zou graag een afvalcontainer hebben. Het is namelijk niet eenvoudig om tijdens de week 

s’morgens de vuilzakken buiten te gaan zetten. Nu voeren ze alles naar het containerpark als de hoop te 

groot wordt. 

Chiro Leffinge vindt dit een goed idee en zou dat ook graag hebben. 

In het geval van de Klj zouden ze een container kunnen delen met de voetbalkantine. 

Bij Chiro Leffinge kan ook het BKO en de opvang die container gebruiken. 

Richard zal dit bekijken. 

 

De procedure voor de opslagruimte voor sjorbalken bij Chiro Leffinge is nog steeds lopende. 

 

Het kampvervoer van de chiro’s wordt ook kort aangehaaald. 

  



    
 

Jeugdraad 24/03/2019 8 Bijlage 1: Vakantiewerking Dyade vzw Pagina 9 van 15 

8. BIJLAGE 1: VAKANTIEWERKING DYADE VZW 
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