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1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG 

1 foutje: in punt 6.5 gaat het over Chiro LEFFINGE 

2. VRAGEN AAN HET BELEID 

Geen beleid aanwezig. 

3. MEERJARENPLAN GEMEENTE MIDDELKERKE 

Binnenkort moet het gemeentebestuur haar meerjarenplan vernieuwen, in dit plan staat welke richting 

ze uit willen met de gemeente op alle mogelijke domeinen. 

Wij als jeugdraad moeten input geven over wat wij belangrijk vinden. De eenvoudigste manier om dit te 

doen is een (aangepaste) versie van het memorandum (lees: voor de verkiezingscampagnes begonnen 

hebben wij een memorandum opgesteld met daarin wat wij graag in de volgende legislatuur 

verwezenlijkt willen zien). 

We passen volgende 2 punten aan: 

• De vraag naar weekcontracten in de jeugdwerking: is reeds gerealiseerd 

• We wensen een goed gelegen en kwalitatief jeugdhuis 

In de bijlages van dit document bevindt zich: 

- Presentatie met uitleg over het meerjarenplan 

- de aangepaste versie die we zullen indienen. 

 

  



    
 

Jeugdraad 30/06/2019  Pagina 4 van 7 

4. GEZAMENLIJK EVENEMENT 

Wat? We geven een gezamenlijk evenement, een billekarreoptocht ten voordele van een goed doel. Voor 

jongeren in Middelkerke. 

4.1. Werkgroepen 

1) Route, gocarts en wereldrecord 

a. Dieter Demeyere 

b. Richard Doeven 

c. Brecht Verhegge 

d. Glenn Wuyts 

2) (Rand)animatie 

a. Dyade vzw 

b. Wieber Ballegeer 

c. Glenn Cools 

3) Promo en sponsors 

a. Ilse Blomme 

b. Gilles De Clercq 

c. Silke De Landsheer 

4) Financiering en catering 

a. Yousson Vandewalle 

b. Nicolas Dehaemers 

4.2. Eerste hindernis: datum is niet beschikbaar 

We krijgen geen toestemming voor de datum die we eerst in gedachten hadden. 

Na overwegen leggen we volgende nieuwe datum vast: zondag 27/10, startschot om 14u tot 17u finish. 

4.3. Route 

• We vertrekken op het marktplein 

o Ondergrondse parking voor de auto’s 

o Veel ruimte boven 

o Al stukje overdekt 

• Westendelaan 

• Kerkstraat 

• Dijk 

• Rogierlaan 

• Duinenweg 

• Dijk 

• Kerkstraat 

• Westendelaan 

• Einde op het marktplein 

We vormen 1 grote stoet, ook voor de recordpoging, we hangen geen gocarts aan elkaar vast. 
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4.4. Catering 

De drank doen we zelf. We voorzien de standaard dranken, ook alcoholische maar geen sterke. 

We vragen een prijsofferte aan Verkinderen, als dat ons niet zint kunnen we het eventueel door een 

vereniging laten doen. 

4.5. Animatie 

We houden een afterparty op het marktplein tot bijvoorbeeld 20u en zakken dan af naar de Paravang. 

4.6. Sponsoring 

Silke stuurt een voorstel van de verschillende sponsorformules naar de jeugdraadsleden via mail om 

eens te bekijken. 

Daarna kan die werkgroep de verhuurders contacteren. 

4.7. Varia evenement 

We moeten verzekering voorzien, kan eventueel via de gemeente? 

Jeugdrodekruis? => Brecht Verhegge zit hierin. 
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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 

31/08 Naam ParaBAM festival 

Vereniging Jeugdhuis de Paravang 

Omschrijving  

Opmerkingen:  

28/09 Naam Nacht in’t blote 

Vereniging  

Omschrijving  

Opmerkingen:  

Zomervakantie Naam Zomerwerking Dyade vzw 

Vereniging Dyade vzw 

Omschrijving  

Opmerkingen  

27/10 Naam: Groot evenement jeugdraad 

Vereniging Jeugdraad 

Omschrijving  

Opmerkingen  

 

6. DATUM VOLGENDE JEUGDRAAD 

Datum: Zondagavond 30 juni,18u. 

Locatie: Paravang 

Belangrijk: Richard voorziet frietjes, laat je aanwezigheid weten tegen 29/06 en vermeld wat je wenst te 

eten 

7. VARIA 

7.1. Jumelages 

Ook het schepencollege staat open voor jumelages. 
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7.2. Latjes voor dag van de jeugdbeweging 

Er zijn van enkele verenigingen nog geen logo’s toegekomen. 

7.3. Jeugdraad-middelkerke-kledij? 

Polo’s, truien…..? 

7.4. Afvalcontainers bij de Klj en Chiro Leffinge 

Het budget is toegewezen maar de gemeentelijke molen draait traag...  

7.5. Gras maaien klj 

Door nog onbekende reden wordt het gras van de klj niet meer gemaaid door de gemeentelijke 

diensten, Richard heeft het genoteerd. 

7.6. Camionette op kamp Chiro Leffinge 

Richard en Chiro Leffinge bespreken enkele praktische zaken. Het busje zou voor 19-21/08 zijn. 

7.7. Opslag Chiro Leffinge 

De mogelijk wordt onderzocht om een garagebox van op het domein van het schooltje te kunnen 

gebruiken in erfpacht of iets dergelijks. 

7.8. Uithangbord Chiro Leffinge 

Chiro Leffinge zou graag borden/spandoeken aan haar gevels hangen zodat de mensen weten dat de 

Chiro daar zit. Dit is echter niet toegestaan omdat het niet voorzien is in de plannen, Richard neemt het 

mee, misschien komt er toch een oplossing uit de bus. 

7.9. Klj Leffinge doet groepsaankoop op maat gemaakte oordoppen 

Klj Leffinge is begaan met de gezondheid van haar leden, vooral de jonge leden gaan vaak zonder 

gehoorbescherming naar fuiven en horen dan s’anderdaags getuut. Vaak ontzien zij de moeite om te 

kijken voor op maat gemaakte oordoppen (vele malen beter dan wegwerp) dus zal de klj een audioloog 

naar haar lokaal laten komen voor een groepssessie. 

Dieter leidt dit project en zal volgende jeugdraad zijn ervaringen delen want de andere verenigingen zijn 

ook geïnteresseerd. 


