Verslag Algemene Vergadering jeugdraad 04/02/2013
Aanwezig: Sander Allert , Jorden Krikilion, Michiel Krikilion, Thomas Landuyt, Joffrey Pensis, Peggy
Reygaerts, Zoë Van Assche, Annelien Vanderputten, Christian Krikilion en Debby Versteldt
Afwezig:
Verontschuldigd: Melanie Denaeyer, Thomas Singelé

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Toelagen jeugdverenigingen
 Overlopen en ondertekenen van de verdeling van de toelagen.
3. Project “zot van gezond” en “fit in je hoofd”
 Zondag 3 maart 2013 : koken met verloren groenten.
Chiro komt met de leeftijdsgroepen van 5 tot 12 jaar. De leiding van deze groep zal
ook blijven voor begeleiding. Sander volgt op qua ‘inschrijving/deelname’.
 Maart 2013 : de hele maand maart staat een fruitmand in gemeentehuis en BKO en
mag iedereen die wil gratis een stuk fruit meenemen.
 Paasmaandag 1 april 2013 : dauwwandeling met gezond ontbijt.
Start wandeling 7 u. Start gezond ontbijt 9.30u.
Aansluitend paaseierenraap van jeugdraad.
 Dinsdag 7 mei 2013 : infoavond ‘omgaan met dementie’.
Geen specifieke medewerking van jeugdraad vereist.
4. Paaseierenraap 01 april 2013
 Overzicht 2012 (aankoop Matan):
Kleine eitjes : 2 dozen van 4 kg = 8 kg
middelgrote eitjes melkchocolade : 2 dozen van 52 stuks = 104 stuks
middelgrote eitjes witte chocolade : 2 dozen van 52 stuks = 104 stuks
Dit jaar moeten we veel meer kleine eitjes aankopen om het zoekeffect te vergroten.
Debby zal zowel bij Matan als Prima Bina de bestelling doorvoeren.
 Flyer/affiche : Joffrey zal deze aanpassen en het nodige doen voor de druk.
 Inpakken pakjes : voorstel : dinsdag 26 maart of zaterdag 30 maart. Gelieve voorkeur
door te geven aan Debby en Joffrey zodanig een definitieve datum vast te leggen.

5. Sportraad samenwerking tijdens Dorpsfeesten
 Iedereen brengt een voorstel binnen bij Joffrey en hij stelt deze voor aan de
sportraad en we zullen op een later tijdstip samenkomen om concreter alles te
bekijken.
6. Jeugdraad Galmaarden samenwerking
 De jeugdraad van Galmaarden had graag met ons een dropping georganiseerd. De
meesten onder ons zien dat wel zitten. Thomas Landuyt zal met Tristan (jeugdraad
Galmaarden) afspreken om al iets concreter op tafel te leggen en dan bekijken we de
uitwerking hiervan.
7. Gemeentelijke uitleendienst
 Debby zal het gemeentelijk springkasteel reserveren voor Camargo voor de eerste
week van de paasvakantie.
8. Intergemeentelijke uitleendienst
 De tenten 3x6 en 3x9 zijn stuk en moeten ofwel gemaakt of vervangen worden.
Sander stuurt Debby de gegevens van hun Chiro tent door, zodat we in de toekomst
ook hier een offerte kunnen aanvragen.
We gaan nog 1x akkoord met het voorstel van Pepingen.
9. Chirokamp 2013
 Dit zal doorgaan in Perulwez.
Debby vraagt het college toelating voor de 2 bussen met chauffeur, de jeep, de kar,
camionette, werkmannen , … op woendag 31 juli en zaterdag 10 augustus 2013.
10. Chiro : aanvraag bus met chauffeur
 Debby vraagt het college toelating voor de bus met chauffeur op zondag 10 februari
van 13u45 tot 18u, Focus Geraardsbergen.
11. Samenstelling adviesraden
 Oproep (brief) zal volgende week worden verdeeld. Er wordt een reactie voor 17
maart gevraagd. De leden van de jeugdraad zijn niet automatisch opnieuw lid.
Iedereen moet zich opnieuw kandidaat stellen !
12. Chiro : bankrekening nummer : BE33 8805 2036 6146
13. Varia
 Muziekinstallatie : reglement : Jorden stuurt Nancy een mailtje dat er een typfoutje
in het reglement staat.
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