
Jeugdraad 9/11/2022 

 

Aanwezig: Chiro Passendale, Chiro Beselare, Chiro Zonnezee, KLJ Beseveld, Thomas, Koen 

Afwezig: KLJ Passendale 

Locatie: Jeugdhuis De Moane 

Tijdstip: 19u30 

Agendapunten. 

- Stemming bestuur jeugdraad 

- Feedback Dag van de jeugdbeweging 

- Fuifreglement 

- Stopzetting JH De Moane 

- Varia 

 

1. Stemming bestuur jeugdraad. 

 

- Xena Goddeeris is kandidaat voor voorzitster jeugdraad 

Stemming: unaniem goedgekeurd 

Xena Goddeeris is verkozen tot voorzitster jeugdraad 

- August Degryse is kandidaat secretaris 

Stemming: unaniem goedgekeurd 

August Degryse is verkozen tot secretaris jeugdraad 

- Jeugddienst treedt op als penningmeester.  

Stemming: unaniem goedgekeurd 

Jeugddienst goedgekeurd als penningmeester 

 

2. Dag van de jeugdbeweging 

Kinderfuif 

Muziek mocht stiller voor kinderfuif. 

Meer leiding tijdens de kinderfuif. 

Veel Chaos bij het afhalen van de kinderen. In de toekomst voorzien we een afhaalzone.  

 

Avondfuif 

Geen gratis water meer. Fout in het systeem. Water werd gevraagd, bekers ingezameld en dan 

omgewisseld voor 1 pintje.  



Systeem van omruil blijven behouden, 10 bekers, 1 gratis pintje 

3. Fuifreglement 

Er zijn geen verdere opmerkingen of toevoegingen meer aan het voorgaande advies op de jeugdraad 

van 28/09/2022 

4. Stopzetting VZW jeugdhuis De Moane 

De VZW De Moane stop de werking officieel op 01/01/2023.  

Hierdoor komt de caféruimte vrij. In overleg met de interne diensten en de schepenen werd er een 

visieplan opgemaakt voor het verdere ter beschikking stellen van de locatie. De plannen worden 

afgetoetst met de jeugdraad in functie van het verplicht advies voor de GR.  

Het doel is om de locatie om te dopen naar ‘Jeugdcentrum De Moane’. Gezien de aanwezigheid van 
de academie van Zonnebeke lijkt dit ideaal. Daarnaast willen we de caféruimte opnemen in het 

algemeen infrastructuur bestand voor de verengingen. Concreet betekent dit dat iedere erkende 

vereniging gebruik kan maken van de locatie.  

Daarnaast wil de jeugddienst ook een verdere focus op jeugd binnen de locatie. Met een actievere 

jeugdraad werking die activiteiten organiseert in samenwerking met de jeugdverenigingen.  

Feedback en advies jeugdraad: 

Jeugdraad gaat akkoord en geeft positief advies op de visieplannen rond de locatie.  

Wel graag mee te nemen volgende opmerkingen: 

- In de toekomst een blijvend engagement en prioriteit voor jeugd-gerelateerde initiatieven op 

de locatie. 

- In de toekomst altijd de mogelijkheid behouden voor een groep jongeren om een nieuwe 

kwalitatieve werking uit te bouwen. Niet met exclusief gebruik van de locatie (zodat ook 

andere verengingen er kunnen gebruik van blijven maken) maar wel met de mogelijkheid om 

een permanente werking op te zetten. Dit in samenwerking en ondersteuning van de 

jeugddienst.  

- Het niet permanent toekennen van de locatie met exclusief gebruik aan een verenging.  

- Systeem uitwerken voor jeugdverengingen of jeugdinitiatieven om voorrangsgebruik 

mogelijk te maken (vb vroeger mogen vastleggen dan andere verengingen).  

- Behouden van de naam ‘De Moane’ als verwijzing naar de locatie. Dit uit respect voor de 

geleverde inspanningen van de vrijwilligers, het gemeentebestuur en de diensten.  

Thomas zal de feedback en het positief advies meenemen in de GR beslissing rond de omvorming 

naar ‘Jeugddcentrum De Moane’. 

5. Varia 

Jeugdverenigingen weekend in maart: werkgroep oprichten.  

 

Volgende jeugdraad 7 december, specifiek voor overlopen subsidies.  

 


