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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Toelagen jeugdverenigingen


Overlopen en ondertekenen van de verdeling van de toelagen.

3. Nieuw lid jeugdraad : Tatiana Van der Maelen
4. Evaluatie Wintermarkt / kerstboomverbranding 11 januari 2014
Een klein akkefietje tussen DJ Thierry Van Vreckem en wijkinspecteur Ronny
Vandercammen. Deze laatste vroeg de muziek duidelijk stiller te zetten.
Aangezien er geen drankbonnetjes werden uitgedeeld bij aankomst van de
bezoekers, hebben we geen idee hoeveel mensen er aanwezig waren.
5. Activiteiten 2014
5.1
Paaseierenraap 21/04
- aankoop eieren : Debby , bij Matan en Prima Bina, aantal idem 2013
- maken van de zakjes : wie , wanneer (later te bepalen)
- paashaas : Michiel
- Flyer : Joffrey
- Lijst 2-8 jarigen : Debby geeft de lijst aan Peggy die kijkt welke kindjes de flyer op
school kunnen meekrijgen en haalt deze dus uit de lijst. De overige kindjes op de lijst
krijgen de flyer thuis toegestuurd.
5.2
Kinderhappening (ism sportraad)
- zaterdag 31 mei van 13u tot 17u
- waar : sportzaal, voetbalterreinen, school ?
- volgende samenkomst met sportraad om dit verder uit te werken : 10 maart
5.3
Massatoernooi (ism sportraad)
- zondag 14 september vanaf 13u
- 10-tal ploegen
- opbrengst drank en catering : AED toestel voor in sportzaal
5.4
Dorpsfeesten (ism sportraad)
- zondag 24 augustus : touwenparcours ?
6. Intergemeentelijk uitleendienst
De intergemeentelijk uitleendienst ( Bever-Herne-Pepingen) is gestopt op
01/01/2014. De goederen werden verdeeld over de drie gemeenten. Hiervoor zal de
jeugddienst samen met het bestuur het reglement aanpassen van de gemeentelijke
uitleendienst. De zaken die de gemeente Bever heeft ‘overgenomen’ zijn :
buttonmachine met cirkelsnijder, volksspelen en kleutermodules.

De gemeente Bever heeft eveneens podiumelementen aangekocht die ook zullen
uitgeleend kunnen worden.
7. Carnavalbus Halle 29/03/2014
De preventiedienst van de politiezone Pajottenland zal in samenwerking met De Lijn
een carnavalbus inschakelen op zaterdagnacht 29/03/2014. De preventiedienst
wenst te weten of er in Bever een opstapplaats dient voorzien te worden of niet.
Aangezien er toch wel jongeren naar carnaval Halle trekken, werd er beslist dit zeker
dit jaar te proberen. Heen en terug ticket kost 10 euro per persoon.
Debby zal samen met de preventiedienst de promotiecampagne en inschrijvingen
opvolgen.
8. Speelplein
Debby heeft een inventaris opgemaakt over de onderhoudswerken die nodig zijn op
het speelplein. Hier is het voorstel om ook de speeltuigen wat “vrolijker” aan te
pakken. Er werd geen budget voorzien in 2014 voor nieuwe speeltuigen maar met
wat kleurrijke verf lijkt de speeltuin al ineens wat vrolijker en uitnodigender.
9. Efteling tickets
Via een VVJ-korting kunnen efteling tickets aangekocht worden voor de efteling ( 18
euro per persoon ipv 32 euro). Mogelijk bezoek tot 01/03/2015. Minimum aankoop
van 20 tickets ( en enkel via jeugddienst te bestellen). Enkel op weekdagen, ook
tijdens vakantieperiodes. Reservatie minimum 4 weken op voorhand doorsturen naar
efteling. Debby stuurt info door naar dansgroep Camargo, chiro en GBS Ak’Cent.
10. Varia
10.1 Chiro : kamp Bever
De Chiro vroeg Christian naar de reactie van het college naar aanleiding van hun
aanvraag voor het gebruik van de tijdelijke feestzaal voor hun kamp te Bever (eerste
week van juli 2014). Christian bevestigde dat hun voorstel aanvaard werd.
10.2 Chiro : jeugdlokaal nieuwe feestzaal
De chiro vraagt of het mogelijk is een jeugdlokaal voor hen te voorzien in het concept
“nieuwe feestzaal”. De jeugdraad schrijft een advies en Debby brengt dit op het
college d.d. 11/02/2014.
10.3 Chiro : Chiro wenst een sleutel van de poort van de school zodanig dat ze buiten
de openingsuren eveneens gebruik kunnen maken van het speelplein en containers.
Debby plaatst dit op het college van 11/02.
10.4 Chiro vraagt of er een “publicatie” bestaat voor nieuwe inwoners waarin de
jeugdverenigingen worden voorgesteld.
Voorstel : ofwel zelf een korte voorstelling maken (1A4-tje, of boekje, …) die de
dienst Bevolking meegeeft wanneer nieuwe inwoners zich aanmelden. Ofwel een
extra onderdeel op website voorzien ( onder jeugd > jeugdverenigingen ) waar de
verenigingen zichzelf voorstellen en wie contactpersoon is.
10.5 Dansgroep Camargo : gebruik GBS Ak’Cent dansstage
Dansgroep Camargo stelt de vraag aan Christian of het niet mogelijk is alsnog de
school te mogen gebruiken voor de dansstage in de eerste week van de
paasvakantie en de eerste week van de zomervakantie. Het college zou eerder
gemeld hebben de sporthal te gebruiken tijdens de eerste dansstage.
Peggy had een paar argumenten waarom de school voordeliger is dan de sporthal.
De jeugdraad schrijft een advies en Debby brengt dit op het college d.d. 11/02/2014.

10.6 Wegwijzers speelplein
De voorzitter van de jeugdraad vraagt of het mogelijk is op wegwijzers te plaatsen
naar het speelplein ( op de Plaats, aan ingang Freest, aan ingang GBS Ak’Cent).
Indien langs de gewestweg dient advies te worden gevraagd aan agentschap Wegen
en Verkeer. Debby plaatst dit op het college van 11/02.
10.7 Buitenspeeldag
De sportraad had het idee een buitenspeeldag te organiseren op woensdag 02 april.
Echter zou er een probleem zijn qua begeleiding. Bea Ricour had reeds een
doorschuifsysteem voorzien, maar hiervoor is uiteraard veel begeleiding nodig.
Debby gaf aan dat er nog een andere mogelijke piste is :
Bij promotie aangeven dat begeleiding ouders noodzakelijk is ( de ouders kunnen
samen verzamelen langs de kant en bijpraten, iets drinken, ….). De kinderen kunnen
hen intussen uitleven met (bijvoorbeeld) hoela-hoeps, bellenblaas, diablo’s, stoepkrijt,
springkasteel, voetballen, eendjes vangen, …. Gewoon op het moment doen waar je
zin in hebt, met de vriendjes die je rondom jou kiest, en toch onder het wakende oog
van de ouders. Eventueel kan een drankje en koekje worden aangeboden.
11. Opleidingen brandbestrijding
Zaterdag 26 april of zaterdag 10 mei is het mogelijk een opleiding brandbestrijding te
volgen in PIVO te Asse.
Inschrijven kan via debby.versteldt@bever-bievene.be
Dit werd reeds gecommuniceerd via mail naar de verenigingen en via de social media
Facebook. Uiteraard mogen de jeugdverenigingen ook promotie maken en mensen
informeren over deze opleidingen.

Volgende vergadering : nog te bepalen

