Verslag Jeugdraad 13/02/2017
Aanwezig: Brecht Allert, Sander Allert, Thomas Landuyt, Joffrey Pensis, Peggy Reygaerts,
Tatiana Van der Maelen, Annelien Vanderputten, Christian Krikilion en Debby Versteldt
Afwezig:
Verontschuldigd: Jorden Krikilion, Michiel Krikilion, Zoë Van Assche,

1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering
verslag 05/12/2016 : geen opmerkingen

2.

Kerstboomverbranding / Wintermarkt 14/01/2017
Positief :
- elke vereniging/handelaar hielp met opstellen van eigen tent/ruimte, wat heel positief
was voor jeugdraad qua werk en tijd.
- vuurspuwer was zeker in orde !
Wat in 2018 voor de 10-jarige editie ?

3.

Paaseierenraap 17/04/2017
- Joffrey bestelt de eieren ( Debby laat hoeveelheid weten vorige jaren)
- Joffrey zorgt voor afspanlint (indien niet mogelijk, Debby verwittigen)
- Joffrey maakt flyer op
- Debby stuurt flyer door naar school + pub facebook/website/inschuifbord/…
- Brecht en Sander op weekend dus Brecht is geen paashaas. Michiel heeft dit nog
gedaan dus eventueel Michiel dit jaar in het pak ( back up : Tatiana ?)
- Debby vraagt Dirk dat werkmannen speelplein in orde zetten (reeds vermeld in
januari 2017)
- Debby verwittigt pers
- 9 u : iedereen aanwezig en alles klaarzetten
- 10 u : start paaseierenraap

4.

Dorpsfeesten 2017
Eventueel groot springkasteel plaatsen zodanig dat geen begeleiding nodig is.
Debby stuurt wat info springkastelen door.

5.

Massatoernooi 2017
Joffrey zit binnenkort samen met sportraad.
Sander vraagt rekening te houden met startdag Chiro ( in mate van het mogelijke)

6.

Politiereglement zone Pajottenland
Jeugdraad geeft voorwaardelijk positief advies :
Jeugdraag gaat akkoord op voorwaarde dat artikel 48 wordt gerespecteerd en het
gemeentelijk fuifreglement zal gehanteerd worden voor fuiven en publieke
evenementen (vb : weekend dorpsfeesten, kermis Akrenbos, …. )

7.

Varia
7.1

Geluidsmeter
De geluidsmeter van politiezone Pajottenland zal niet meer uitgeleend kunnen
worden door verenigingen. Debby stuurt link door naar Sander van
provinciale uitleendienst en er wordt eens gekeken hoeveel een geluidsmeter
kost in aankoop

7.2

Definitieve feestzaal
Gemeente is nog in onderhandeling met Haviland over prijs. Geen exacte
datum gekend.

7.3

Buitenspeeldag 19/4
Debby deelt mee dat de buitenspeeldag doorgaat in Klooster te Herne op
woensdag 19/4. Chiroleiding die kan aanwezig zijn om te begeleiden dienen
contact op te nemen met Debby.

7.4

Infosessie “Op kamp” 22/4
Debby deelt mee dat opnieuw een infosessie “op kamp” wordt georganiseerd.
Zeer interessante info over “voorvallen” op kamp ( bijensteken, brandwonden,
voedselvergiftiging en dergelijke komen ook aan bod, niet enkel de klassieke
EHBO-technieken. Ook de brandweer komt vertellen over gevaren met
bomen/kampvuur/… )

7.5

Speelplein Bever
Debby stuur links door van firma’s die speelpleintoestellen verkopen. De
leden bekijken de info en sturen hun wensen door voor eventuele nieuwe
toestellen.

7.6

Busstrook GBS Ak’Cent
Debby vraagt het college ( en bij akkoord ook nadien het Agentschap Wegen
en Verkeer ) of het mogelijk is het toe te laten om te parkeren op de busstrook
buiten de schooluren.

Volgende vergadering : later te bepalen
Paasmaandag 17/4 om 9u op het speelplein.

