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Jeugdraad 25/09/2019 
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Quincy Aerts Dyade vzw 
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1. BELANGRIJKE MEDEDELING 

Richard Doeven (diensthoofd Team jeugd) is langdurig afwezig, Henk Vergaerde neemt zolang zijn taak 

over. 

2. GOEDKEURING VORIG VERSLAG 

Goedgekeurd 

3. VRAGEN AAN HET BELEID 

- Wat is de stand van zaken in het verbouwen van de garages aan chiro Leffinge? 

- Wat is de stand van zaken ivm. de afvalcontainers? 

- Chiro Leffinge vraagt al enige tijd naar een bord om hun Chirolokaal aan te duiden… 

- De Paravang zal morgen (26/09) samenzitten met de schepen van jeugd in verband met de inbraak 

in het jeugdhuis en hoe ze de viering van hun 25-jarig bestaan gaan aanpakken. 

- Wij als jeugdraad voelen ons overgeslagen in verband met de sluiting van de bibliotheken in 

Westende en Leffinge. Er is geen overleg voor de beslissing, noch rechtstreekse communicatie met 

de beslissing geweest naar de jeugdraad toe, dit vinden wij niet kunnen aangezien wij toch dienen 

als adviescommité en spreekbuis van de jeugd. Onze voorzitters gaan een brief opstellen met onze 

bedenkingen. 

- De jeugddienst verloopt de laatste tijd zeer inefficiënt wegens de verspreiding over verschillende 

locaties, de slechte communicatie ertussen en onder bemanning. 

- Wij twijfelen niet aan de kwaliteiten van Henk maar is hij op de hoogte van alle dossiers? 

Bijvoorbeeld de latjes voor de DVDJB.  

4. KAMPEN/ZOMERACTIVITEITEN 

- KLJ had deze zomer geen kamp (kamp gedaan in november) maar is nu wel aan het denken aan een 

zomerkamp 

- Diade vzw had haar zomerwerking, ze merkten dat er weinig volk was uit Middelkerke, voornamelijk 

door verplaatsingsproblemen 

- Chiro Westende had een goed kamp, er waren wel wat problemen met de container die hun spullen 

vervoerd heeft, die container staat trouwens nog aan hun lokaal 

- Paravang gaat begin November op weekend met hun medewerkers 

- Chiro Leffinge, er was een incident ivm de bus, verder hadden ze een goed kamp met een 

schitterende locatie 
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5. MEERJARENPLAN GEMEENTE MIDDELKERKE 

De bevoegde instanties hebben alle memoranda/speerpunten/adviezen verwerkt en plannen een 

gezamenlijk toelichting van het meerjarenplan op dinsdag 15 oktober om 19.00 in de grote zaal van de 

Stille Meers. Daarna krijgen de adviesraden/werkgroepen tijd tot 25/10 om feedback te formuleren. 

Ook de jeugdraad zal trachten aanwezig te zijn, we moeten tegen 10/10 laten weten met hoeveel we 

aanwezig gaan zijn, we posten hiervoor nog een berichtje op de facebookgroep. 

6. GEZAMENLIJK EVENEMENT 

De billekarrenoptocht is geannuleerd omdat er te weinig mensen waren die konden helpen. 

We willen wel nog steeds iets doen om de jeugdraad te binden en bekend te maken bij het volk. 

In de jeugdraad zijn er voorbeelden van vroeger aangehaald: 

- Caravan die rondging in Middelkerke voor de warmste week 

- Paintball 

- Kajak 

- Bierfiets 

- … 

Als we nog iets willen doen tvv de warmste week moet dat voor 24/12, dat is zeer kort bij dus laten we 

dit idee varen. 

Volgende jeugdraad spreken we verder hierover en willen we een plan hebben. 
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7. EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN 

7.1. Afgelopen 

Zie hoofdstuk ivm zomerkampen, verder niet echt besproken. 

7.2. Komend 

7.2.1. Jeugddienst 

Latjes ivm DVDJB. 

7.2.2. Verenigingen 

28/09 Naam Nacht in’t Blote 

Vereniging KLJ Leffinge 

Omschrijving  

Opmerkingen:  

12/10 Naam Streekbierenavond met bierpongtornooi 

Vereniging Jeugdhuis de Paravang 

Omschrijving  

Opmerkingen:  

25/10 Naam Russian Fristi and friends 

Vereniging Jeugdhuis de Paravang 

Omschrijving  

Opmerkingen:  

9/11 Naam Trash-O-Para 

Vereniging Jeugdhuis de Paravang 

Omschrijving  

Opmerkingen:  

7/11 Naam: Quiz 

Vereniging Jeugdhuis de Paravang 

Omschrijving  

Opmerkingen  

22/12 Naam Pannekoekenslag 

Vereniging Jeugdhuis de Paravang 

Omschrijving  

Opmerkingen:  

13/11 Naam Quiz 

Vereniging Chiro Leffinge 

Omschrijving  

Opmerkingen  

11/10 Naam: Instuif 

Vereniging Chiro Leffinge 

Omschrijving  

Opmerkingen  
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8. DATUM VOLGENDE JEUGDRAAD 

Datum: Woensdagavond 16/10 of zondagochtend 20/10, we maken nog een poll in de facebookgroep. 

Locatie: Chiro Westende 

 


