
JEUGDRAAD DE DATO 7 NOVEMBER 2019 
 
Aanwezig:  
schepen van jeugd Claudia Coudeville, jeugdconsulent Stefaan Desmedt, Ella Stroobantdt (Scouts en 
Gidsen Permeke), Timme Mahieu (Scouts en Gidsen Permeke), Litsa Vandecasteele (KSA Rafiki 
Varsenare), Tine Maes (Jong Sint-Cecilia), Koen Deschacht (JMA), Yorick Quaghebuer (KSA 
Varsenare), Jasper Quick (KSA Rafiki), KLJ Jabbeke 
 
Afwezig: / 
 
Verontschuldigd: / 
 
 

1. Verwelkoming. 
 

2. Jeugdwerksubsidies 2018-2019. 
 

In navolging van het subsidiereglement jeugdwerkinitiatieven worden de jeugdwerksubsidies 
gezamenlijk op de eerstvolgende jeugdraad na het verstrijken van de indienperiode (15 september) 
berekend en geadviseerd. Hiertoe is de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van elke vereniging 
die een subsidiedossier heeft ingediend, vereist. 
 
In de jeugdraad wordt goedkeuring verleend voor de jeugdwerksubsidies 2018-2019. Het positieve advies wordt 
overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadscommissie subsidies. 
 
Opmerkingen omtrent het subsidiereglement: 
 

- kan er een opname gebeuren onder het vak leidingskader voor betaalde monitoren? 
 negatief 

- is er een verrekening mogelijk voor de verenigingen die niet op weekend of kamp gaan? 
 negatief 

 
Op verzoek wordt het aanvraagformulier jeugdwerksubsidies opnieuw ontworpen. Hierbij moet vooral 
duidelijk zijn dat er steeds een ingave is van de basispunten en geen totalen.  
 

3. Kandidaturen ten persoonlijke titel. 
 
Voor de jeugdraad werden drie kandidaturen ten persoonlijke titel ingediend: Ruben Devriendt, Melissa 
Doom en Manon Wille.  
 
Volgens de statuten van de gemeentelijke jeugdraad wordt een lid ten persoonlijke titel omschreven 
als de door de gemeentelijke jeugdraad aangeduide jongere met stemrecht. Leden ten persoonlijke titel 
moeten bij hun toetreding gedomicilieerd zijn te Jabbeke en in de gemeentelijke jeugdraad met gewone 
meerderheid worden aanvaard. 
 
De kandidaturen ten persoonlijke titel worden onder geheime stemming al dan niet aanvaard. Voor 
deze stemming verlaten de schepen van jeugd Claudia Coudeville en jeugdconsulent Stefaan Desmedt 
de vergadering. 
 
De kandidaturen van de leden ten persoonlijke titel (Ruben Devriendt, Melissa Doom en Manon Wille) worden 
niet met gewone meerderheid aanvaard. De kandidaten worden aangeschreven omtrent deze beslissing. 
 
 
 



4. Samenstelling jeugdraad. 
 

Effectief lid Plaatsvervangend lid 
Ella Stroobandt Timme Mahieu 

Tessa Decraemer 
Litsa Vandecasteele Britt Van Moortel 

Cedric Willaert Phaedra Snauwaert 
Tine Maes  

Koen Deschacht Jennifer Tack 
Yorick Quaghebuer Jasper Quicke 

5. Kandidaat zwarte pieten. 
 
Aan de leden van de jeugdraad wordt verzocht om binnen de vereniging te polsen of er kandidaat 
zwarte pieten zijn voor de Blijde Intrede van de Sint op 24 november 2019. Kandidaten kunnen een 
mailtje richten aan jeugddienst@jabbeke.be. 
 

6. Rondvraag en varia. 
 
Er zijn geen variapunten. 
 


