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1. Voorzitter en penningmeester 

 
Eind 2014 moeten we zowel afscheid nemen van onze voorzitter als penningmeester 
van de jeugdraad. Beiden hebben grondgebied Nieuwpoort verlaten en kunnen dus 
geen deel meer uitmaken van de Nieuwpoortse jeugdraad. We willen hen heel erg 
bedanken voor hun inzet en inbreng. (heren hopelijk tot op het etentje ergens in 
mei) 
Er moet dus een nieuwe voorzitter en penningmeester worden gekozen op de 
volgende jeugdraad. Kandidaturen kunnen binnengebracht/gemaild worden naar de 
jeugddienst tot 1 februari 2015. 

 
2. Artikel krant van West-Vlaanderen 

 
De krant van West- Vlaanderen heeft contact opgenomen met de jeugddienst om 
2014 even toe te lichten. Wat was het hoogtepunt voor de jeugd en wat kan er nog 
beter. Shana heeft de vragen beantwoord en gemeld dat de opening van het 
skatepark een hoogtepunt was, maar dat we nog verder willen inzetten op 
speelruimte in het algemeen. 
 

3. Verslagen jeugdraad 
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Er werd gevraagd om de verslagen van de jeugdraad online te zetten. Shana zorgt 
ervoor dat dit vanaf nu gebeurt. 
 

4. Subsidies 
 

 
Hieronder volgt een overzicht van de subsidies voor de erkende jeugdverenigingen: 
 

Chiro-jongens : 
 

1. Werkingstoelage  

basissubsidie € 250 

Jeugdwerking € 1.369,1 

Kampplaats € 600 

Kampvervoer € 500 

2. Kadervorming € 745 

3. Onderhoud en infrastructuur gebouwen € 626,45 

TOTAAL 4.090,55 €  

 
Chiro-meisjes : 
 

1. Werkingstoelage  

basissubsidie € 250 

Jeugdwerking € 1.234,7 

Kampplaats € 600 

Kampvervoer € 344,75 

2. Kadervorming € 0  

3. Onderhoud en infrastructuur gebouwen € 626,45 

TOTAAL 3.055, 9 €  

 
Sea-Scouts : 
 

1. Werkingstoelage  

basissubsidie € 250 

Jeugdwerking € 1.646,2 

Kampplaats € 600 

Kampvervoer € 500 

2. Kadervorming € 0 

3. Onderhoud en infrastructuur gebouwen € 1447,1 

TOTAAL € 4.443,3 

 
Jeugdhuis De Prieze : 
 

toelage € 4.000 

 
Individuele aanvragen voor het volgen van een cursus voor het behalen van het attest 
animator: 

 

Sybert Ghewy € 51  

Annelies Rommelaere € 51 

Baeckelandt Gabor € 51 

Jesse Vanraefelghem € 51 

Bjorn Brackx € 51 

TOTAAL  € 255 
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ALGEMEEN TOTAAL: € 15.844,75 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in 2014 een extra toelage 
goedgekeurd voor het vervoer van kampmateriaal. Hierdoor krijgen chirojongens 300 
EUR en sea-scouts 194,75 EUR bij de berekende subsidies. 
Dit alles wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Er wordt gevraagd dat iedereen tegen de volgende jeugdraad het subsidiedossier grondig 
naleest en dat er eventuele verschuivingen/aanpassingen worden besproken. 

 
5.Vorming 

 
Er wordt beslist om in het voorjaar (april) en in het najaar (eind september)  een 
vorming te organiseren voor de jeugdverenigingen. In het voorjaar wordt er een 
cursus EHBO + AED ingericht. In het najaar wordt er gekeken voor een workshop 
grime. Hierop worden ook de figuranten van Halloween uitgenodigd. 
 
 
 
Voor verslag 
 
 
Shana Poley 
Jeugdconsulent 
 

 

 

 
 


