Verslag Vergadering Jeugdraad 29/04/2019
Aanwezig: Kaat Craps, Joffrey Pensis, Peggy Reygaerts, Kristof Cattie en Debby Versteldt
Verontschuldigd : Annelien Vanderputten, Tatiana Van der Maelen
Afwezig : Brecht Allert, Zoë Van Assche, Flore Van Schoors
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
verslag 13/02/2019 : geen opmerkingen
2. Nieuwe leden
- Nieuwe leden zoeken
3. Voorzitter
Kaat Craps wordt aangesteld als nieuwe voorzitter. Welkom Kaat en veel succes !
4. Evaluatie paaseierenraap en workshop 22/04/2019
- Opkomst : veel meer kinderen dan vorige jaren. Ongeveer een 50-tal.
- Workshop : sloeg aan. In het begin weinig kinderen aanwezig maar kwamen met
mondjesmaat binnen en vonden de workshop een leuk initiatief. Voor herhaling
vatbaar !
- Paaseierenraap :
* er was zon dus moeilijk om chocolade-eieren te leggen. Volgend jaar werken met
plastic-eitjes.
* volgende editie een zakje met een chocolade paashaas en wat kleine eitjes. Bij het
binnenkomen een bonnetje afgeven aan de kinderen die ze na de paaseierenraap
kunnen inruilen voor een zakje.
* eventuele overschot van zakjes verdelen over minder-bedeelde kinderen (in
samenspraak met collega’s van OCMW)
* Na droogkuis paashaas : check oog en rits
* Paaseieren bestellen in januari 2020 !
- Aanwezig : Joffrey, Annelien, Peggy, Kaat, Zoë en gemeenteraadslid Michiel
Krikilion (paashaas – Dank u wel Michiel !).
Wie nog foto’s heeft genomen mag deze doorsturen naar Debby of Dorinda
5. Evaluatie buitenspeeldag 24/04/2019
- Verkeerschaos (er was ook koers in Herne en aangezien de parking van het
klooster in aanleg is, was er veel minder parkeergelegenheid)
- Buitenschoolse opvang van Galmaarden was ook aanwezig. Dit veroorzaakte toch
wel enige chaos. De gemeente Galmaarden heeft uitzonderlijk dit jaar deelgenomen.
- Aantal aanwezige kinderen uit bever : 16 kinderen
- Volgend jaar bekijken of onze BKO ’t Sterretje eventueel kan deelnemen. Nagaan
of dit haalbaar is met begeleidsters van BKO en buschauffeur (na overleg college).
- Mooie locatie. Spijtig van het stormweer en hevige regenbui vanaf 16 uur.
- Aanwezig : Peggy en Kaat.
6. Volgende evenementen/organisaties
De 500 euro werkingskosten zullen gebruikt worden voor een activiteit met de
dorpsfeesten in samenwerking met de sportraad.

7. Rekening jeugdraad
Er dient bij de Fintro gewoon een nieuwe spaarrekening te worden geopend. Het
geld wordt getransfereerd.
Leden die zullen moeten handtekenen : Kaat, Peggy (voor Camargo) en Flore (voor
de Chiro)
8. Gemeentelijk springkasteel
Het gemeentelijk springkasteel heeft een scheur en vertoont gebruikssporen aan de
naden tussen 2 springbubbels. Dit probleem wordt voorgelegd op het volgende
college voor burgemeester en schepenen (di 07/05/2019)
9. Zwerfvuilactie
Zwerfvuilactie : jeugdraad in samenwerking met milieuraad. We leggen dit voor op
de eerstvolgende milieuraad.
10. Varia
- Mail sportvriendelijke ruimte. Sport Vlaanderen stuurde een mail rond met de vraag
aan de jeugdraadleden hun enquête in te vullen rond sportvriendelijke ruimte.
De mail wordt mee doorgestuurd met dit verslag aan de jeugdraadleden.
- Chiro : gelieve bij afwezigheid een vervanger aan te duiden.
- Zomeractiviteiten : Debby lanceert, jeugdraadleden mogen info delen en promoten.
- Schatten van vlieg : zal opnieuw doorgaan in juli en augustus 2019. Wanneer
promo gelanceerd wordt, graag delen door jeugdraadleden.

Volgende vergadering : tbd

