Verslag Jeugdraad 12/10/2015

Aanwezig: Brecht Allert, Jorden Krikilion , Michiel Krikilion, Thomas Landuyt, Joffrey Pensis,
Annelien Vanderputten, Zoë Van Assche, Tatiana Van der Maelen, en Debby Versteldt
Afwezig:
Verontschuldigd: Sander Allert, Peggy Reygaerts, Christian Krikilion

1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering
verslag 16/02/2015 : geen opmerkingen

2.

Massatoernooi 13/09 (i.s.m. sportraad)
winst editie 2014 : 621,16 euro, winst editie 2015 : 761,20 euro.
we zitten nu ongeveer aan de helft van het aankoopbedrag van de AED.
sportraad zal voorstellen aan gemeentebestuur om de helft van het bedrag “bij
te leggen”. Dan moet de jeugdraad nog ongeveer 45 euro betalen aan de
sportraad.
unaniem akkoord voor de 45 euro.

3.

Dropping 21/11 (i.s.m. sportraad)
Tijdens de voorbereiding / testroute werd er foutief gelopen gedurende een paar
uur. Dit moeten we zeker zien te vermijden. Best zoveel mogelijk reclame
maken om zoveel mogelijk groepen / jongeren aan te trekken.

4.

Kerstboomverbranding / Wintermarkt 09/01/2016
Er werd besloten om iedereen te laten verkopen wat hij/zij zelf wenst. Dus het
is mogelijk dat meerdere verenigingen dezelfde drank verkopen.
Indien we merken dat er vanuit Bever weinig interesse is, zullen we ook de
buurtgemeenten aanschrijven en vragen of ze interesse hebben om als
standhouder te komen staan.
Debby lijst contactpersonen doorsturen naar Thomas, hij stuurt email.
Qua organisatie verloopt alles zoals vorig jaar :
Debby : uitzondering socio-culturele activiteit (college), megafoon (college),
toelating weide Dirk Willem, verzekering, brandweer contacteren
(burgemeester), uithangbord gemeente, pers uitnodigen
Joffrey : vuurspuwer (of eventueel andere ‘attractie’), sabam, billijke
vergoeding, brief buurtbewoners, megafoon voorzien, Dirk Willem informeren
over materiaal en werkmannen, flyer/affiche, sociale media aanmaak
evenement, …
Chiro : ophalen van kerstbomen : woensdag 6 en donderdag 7 januari.

5.

Paaseierenraap 28/03/2016
Paasmaandag 28/03/16 zal opnieuw paaseierenraap doorgaan om 10u

6.

Varia
6.1
Debby geeft Jorden bevestiging over data EHBO opleidingen.
6.2
Is het mogelijk dat het gemeentebestuur de SABAM en Billijke
vergoeding op zich neemt voor alle evenementen in de zaal. Zo moet niet elke
vereniging dit aanvragen (Jorden)
6.3
Is het mogelijk dat het gemeentebestuur oordopjes voorziet in de
fuifkoffer, zodoende dat de verenigingen dit niet zelf moeten aanvragen bij de
CM. Meestal komen deze te laat aan. (Jorden)
6.4
Is het mogelijk om de “Bubble beats”-fuif als “risicofuif” te herkennen en
de politiezone te vragen om bij elke editie een interventieploeg ter plaatse
aanwezig te zijn. Dit jaar werd door interventie van Sander op het nippertje een
vechtpartij vermeden. Dit is niet de eerste keer dat Sander moet ingrijpen.
(Jorden)
6.5
Chiro zal met de kleintjes een avondwandeling organiseren op 30/10
(vroege avond tot middernacht). Om hun veiligheid extra te garanderen vraagt
de chiro of het mogelijk is een nader te plaatsen met “pinklicht” ter hoogte van
De Ville Patrick, te Kerkhove, zodoende de weggebruikers voorzichtigheid aan
te manen. (Michiel en Zoë)
6.6
Bewijs van deelname (Michiel). Debby te bezorgen aan Elisabeth voor
uitbetaling.
6.7
In het LK kan je alleen nog naar buiten met een sleutel. Debby vraagt
Dirk of er werkmannen komen kijken naar het slot/de klink. Graag voordien
laten weten wanneer dit zal gebeuren. (Jorden)
6.8
Chiro heeft toilet moeten vervangen in LK. Mag factuur naar gemeente
verstuurd worden ? Het toilet dat gemeente had geïnstalleerd heeft nooit goed
gewerkt en was reeds “niet helemaal in orde”. (Jorden)
6.9
Barst in buitenmuur LK. Nieuwe barst in andere richting dan vorige
keer. Graag werkmannen laten herstellen (Jorden)

Volgende vergadering :
Algemene vergadering : maandag 30 november 20u
Vergadering kerstboomverbranding : maandag 7 december 20u

