Verslag Vergadering jeugdraad 02/12/2013
Aanwezig: Jorden Krikilion , Michiel Krikilion, Thomas Landuyt, Joffrey Pensis, Peggy Reygaerts,
Annelien Vanderputten, Christian Krikilion en Debby Versteldt
Afwezig:
Verontschuldigd: Sander Allert , Melanie Denaeyer en Zoë Van Assche

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Wintermarkt / kerstboomverbranding 11 januari 2014
- We zullen kostenbesparend werken en geen flyers laten drukken, echter wel een A4document (recto NL/verso FR) op gekleurd papier. (ong. 900 stuks) Ook exemplaar
vergroten naar A3 formaat voor de handelaars.
- Animatie : Joffrey contacteert vuurspuwer Max
- Technische dienst vragen om alle tenten te voorzien (Debby)
- Brief aan de buurtbewoners binnen een straal van 200m (Debby)
- Sabam (Debby)
- Verzekering (Debby)
- Debby vraagt de burgemeester contact op te nemen met de brandweer inzake de
veiligheid.
3. Paintball - zaterdag 21/12/2013.
Zal niet doorgaan wegens te duur.
Aangezien we onlangs niets voor de jongere kinderen hebben gedaan zullen we bekijken om
in april/mei een activiteit te organiseren in de sporthal met springkastelen, fietsjes,
kleutermodules,….
4. SAVE-label voor verenigingen en adviesraden.
Vereniging voor verkeersveiligheid geeft verenigingen en adviesraden de kans om in te
stappen in het project “SAVE-label”. Dit omvat dat je via 4 sporen bepaalde acties kan
organiseren omtrent verkeersveiligheid en een ‘SAVE-label’ kan krijgen na het aantonen van
de inspanningen.
De jeugdraad wil gerust rond verkeersveiligheid werken, maar wenst niet in te stappen in
het project.
Er werd beslist om na te gaan of we alle leerlingen van de gemeenteschool Ak’Cent een
fluohesje kunnen bezorgen om zich zichtbaar te maken komende winter. Dit als een eerste
concrete actie rond verkeersveiligheid. Joffrey vraagt offertes op (500 stuks).
5. Jeugdraad ism sportraad
Er zal in april/mei een volleybaltornooi worden georganiseerd ism de sportraad. (opvolging :
Joffrey)

6. varia
4.1 Pull jeugdraadleden : Jorden volgt op. Er was enige vertraging bij de drukker/leverancier.
4.2 Activiteit Chiro : schaatsen – 19/01/2014 : 2 bussen en 2 chauffeurs om 13u45 vooraan
aan de school zodanig dat de bus om 14u stipt kan vertrekken.

Volgende vergadering : nog te bepalen

