
VERSLAG JEUGDRAAD 
3 NOVEMBER 2021 

 

Aanwezig: schepen van jeugd Claudia Coudeville, jeugdconsulent Sarah De Deckere, Bert Vandycke 
(KSA De Blauw Torre), Jasper Jonckheere (KSA De Blauwe Torre), Litsa Vandecasteele (KSA Rafiki) 
Britt Van Moortel (KSA Rafiki), Timme Mahieu (Scouts Permeke), Sven Matthys (KLJ Jabbeke), Bart 
Vandenberghe (KLJ Jabbeke), Tine Maes (Jong Sint Cecilia) 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 

• Goedkeuring vorig verslag 
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 

• Subsidies 
De berekening van de subsidies werden op voorhand doorgestuurd voor aanpassingen.  
De jeugdraad keurt de subsidies goed zoals op heden voorgelegd. 
Er is momenteel geen nood aan aanpassingen van het huidige jeugdsubsidiereglement. 
 

• Nieuw werkingsjaar - Afspraken overlopen  
Naar aanleiding van het nieuw werkingsjaar worden de afspraken met betrekking tot leiding, 
lokalen en evenementen nogmaals overlopen.  
Er wordt gevraagd om dit ook goed door te geven aan nieuwe bestuursleden/leiding. 
 

• Verlaagd inschrijvingstarief voor OCMW-cliënteel  
Scouts Permeke wil graag een verlaagd inschrijvingstarief aanbieden aan kansarme gezinnen. 
In dat kader werd er in samenwerking met OCMW het voorstel gedaan om jeugdverenigingen 
bekend te maken bij kansarme gezinnen met kinderen. Het OCMW komt voor 90% tussen in 
het inschrijvingsgeld door middel van participatiecheques.  
 
Er wordt gevraagd aan de verenigingen om flyers aan te leveren zodat deze ter beschikking 
kunnen gesteld worden aan de sociale dienst.  
 

• Erkenning nieuwe jeugdvereniging: ’t Kompas  
In oktober werd een aanvraag ingediend door ’t Kompas om als nieuwe jeugdvereniging 
erkend te worden.  

Visie: Jongeren met limieten (mentaal of fysiek) een jeugdvereniging aanbieden die rekening 
houdt met hun noden. Ook jongeren zonder limieten zijn welkom waardoor er een mooie 
wisselwerking kan ontstaan.  

Doelgroep: Jongeren met en zonder beperking // De Calimero’s ( van 6‐9 jaar), De Figaro’s ( 
van 10‐13 jaar), De Speedy’s ( van 14‐16 jaar)De leiders (16‐… jaar) 

Activiteiten: maandelijks een activiteit (cultuurzalen VCJ) 



De jeugdraad erkent ’t Kompas als nieuwe Jabbeekse jeugdvereniging. Alle informatie wordt 
toegevoegd aan de website. 

Om de vereniging het eerste jaar te subsidiëren wordt voorgesteld om de subsidie voor 
occasionele jeugd- en jongerenactiviteiten toe te passen. 

 
• Buitenspeeldag 2022 

Op 20 april gaat naar jaarlijkse gewoonte de nationale ‘Buitenspeeldag’ door. Als gemeente 
wordt hier ook elk jaar aan deelgenomen. Er wordt door de jeugdraad beslist om dit vast te 
leggen op zaterdagmiddag 30 april 2022 van 14u tot 18u, dit om voor de organisatie 
maximale ondersteuning te hebben van de verenigingen. 

Er wordt een eerste brainstorm gedaan om ideeën te sprokkelen: 

• Obstacle run: loopwedstrijd met leuke obstakels 
(zwembad, sjorring, hooibalen…) 
• Rondtrekkende feestbus: er reist een speel/feestbus 
rond van deelgemeente tot deelgemeente. 
• Initiatie van lokale verenigingen 
• Massaspel: een groot spel waarbij alle jongeren 
tegelijk kunnen deelnemen 
• Randanimatie: schmink, springkastelen 
• Muziek: DJ, optredens… 
• … 

Om dit verder uit te werken wordt nog een volgende vergadering georganiseerd. Het voorstel 
is om met een programma te werken met doorlopend animatie. Iedere jeugdvereniging of 
werkgroep neemt dan een deel van het programma op zich. 

 
• Oproep voorzitter en leden Jeugdraad 

De jeugdraad heeft al enige tijd geen voorzitter meer. Er wordt met de jeugdraad nagedacht 
over mogelijke acties of een plan van aanpak om meer leden en een voorzitter te kunnen 
aanstellen. 

Brainstorm - Oproep voorzitter: 

• Ludiek zoekertje op website en sociale media 
• Filmpje om het jeugdbeleid in Jabbeke te promoten (fragmenten van de 

werkingen, jeugd aan het woord, wervende slogan…) – de mogelijkheid bekijken 
om dit extern uit te besteden?  
De cultuurdienst maakte reeds een filmpje rond Permeke. Er wordt bij de dienst 
nagevraagd wie dit verzorgd heeft. 

Brainstorm – Oproep leden: 

• Idem filmpje 
• Open vergadering organiseren waarbij alle Jabbeekse jongeren aanwezig mogen zijn 

– voorstel: uitwerking van buitenspeeldag 
 
 



• STAVAZA – skatepark 
De inschrijvingsperiode voor het indienen van ontwerpen is van start gegaan en duurt nog tot 
10 december. De opmerkingen uit vorige jeugdraad werden meegenomen in de 
gunningscriteria. Na de inschrijvingsperiode zullen de ontwerpen worden voorgelegd.  

De jeugdraad uit opnieuw zijn bezorgdheid over de locatie aan het Vrijetijdscentrum van 
Jabbeke, dit in het kader van veiligheid (afloop naar bestaande beton). Er wordt gevraagd of 
het park niet kan ingepland worden links van het petanqueplein, aansluitend aan de betonnen 
plaat (zie onderstaande schets). 

 
 

• Campagnes 
• Rode Neuzen Dag: 26 november is er opnieuw Rode Neuzendag. Er is het voorstel om 

op zaterdag 4 december een nieuwe Jeugd on Tour te organiseren in het jeugdlokaal 
van KLJ Jabbeke. De opbrengt hiervan zou integraal naar Rode Neuzendag gaan. Op 
deze open baravond zijn alle jongeren van Groot-Jabbeke welkom.   

• Mooimakers – bakfiets: Recent werd een bakfiets aangekocht om wegbermacties 
vlotter te laten verlopen. Jeugdverenigingen kunnen de bakfiets dus ook aanvragen 
als er een actie georganiseerd wordt. 
!Opmerking: Bij de twee laatste wegbermacties van Scouts Permeke werden er geen 
borden op de weg geplaatst en duurde het enige tijd voordat de zakken werden 
opgehaald door de milieudienst. Deze opmerking wordt doorgegeven aan de 
verantwoordelijke.  

• Verplicht verlicht/Helm op, fluo top/Iedereen fluo: Nu de donkere winterperiode 
eraan komt, zijn er weer tal van campagne die het belang van fietsverlichting en 
fluokledij benadrukken. De campagnes worden ter kennis gegeven aan de 
verenigingen om eventueel een bewustmakingsactiviteit te organiseren.  
 
 
 



• Varia 
 

• De sinterklaaszoektocht en de blijde intrede worden ter kennis gebracht. Er is nog 
steeds de dringende oproep voor vrijwilligers om mee te werken aan de intrede. 
De flyer van de zoektocht wordt doorgemaild naar de verenigingen om dit bij hun 
leden te promoten.   
 

• Er is een prangend tekort aan tafels bij KSA en Scouts. Er wordt het voorstel gedaan 
om per jeugdlocatie (Varsenare en Jabbeke) toch minstens 20 tafels ter beschikking te 
hebben. Er wordt gevraagd aan de uitleendienst en gemeentewerken om nog tafels 
bij te leveren en kapotte tafels te repareren/te verwijderen. 
 

• Scouts vraagt of er mogelijkheid is om de theaterzaal in combinatie met de IBO-keuken 
af te huren voor hun spaghettiavond. Door corona zullen gezelschappen verder uit 
elkaar moeten zitten wat niet mogelijk is in de eigen lokalen. 
 

• Defect aan deur van het materiaalhok in jeugdlokaal Varsenare moet bekeken worden. 
Daarnaast wordt ook gevraagd het onkruid en gras regelmatiger te onderhouden. De 
renovatie van de plafonds wordt bekeken met een expert om te zien wat de beste 
optie is (volledig weghalen, goedkoop alternatief…). 
 

• Door het plaatsen van palen is er geen rechtstreekse toegang meer tot de containers 
van KSA Rafiki en KSA De Blauwe Torre op de site van de civiele bescherming. Dit is 
heel hinderend aangezien er zwaar materiaal in deze containers wordt bewaard en 
er dus een heel eind met dit materiaal gesleurd moet worden indien ze dit willen 
gebruiken. Hierbij wordt gevraagd of het mogelijk is een sleutel te krijgen om deze 
palen telkens tijdelijk uit te halen. 
 

• Voor de organisatie van het kampvervoer aan de jeugdlokalen in Varsenare wordt 
gevraagd om een tijdelijk parkeerverbod in te voeren zodat de vrachtwagen op het 
terrein kan rijden. Tijdens de zomervakantie was de vrachtwagen genoodzaakt om in 
de Oude Dorpsweg te staan waardoor er heel wat verkeershinder was.  


