Verslag Vergadering Jeugdraad 24/09/2019
Aanwezig: Kaat Craps, Joffrey Pensis, Peggy Reygaerts, Tatiana Van der Maelen, Melissa
Vanderputten, Kristof Cattie en Debby Versteldt
Verontschuldigd : Annelien Vanderputten
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
verslag 29/04/2019 : geen opmerkingen
2. Nieuwe leden en ontslagen
- Nieuwe leden : Melissa Vanderputten en Lynn Janquart. Welkom!
- Kennisname ontslag Zoë Van Assche, Brecht Allert, Flore Van Schoors (zal
vervangen worden door Melissa Vanderputten).
Bedankt voor jullie jarenlange inzet en fijne samenwerking !!!
We zoeken nog mannelijke leden om te installeren.
3. Evaluatie zomer (Dorpsfeesten)
- Door defect bij aankomst een mooie korting ontvangen
- Duidelijk de exacte leeftijden afspreken, al wie jonger of ouder is wordt geweigerd.
- Voorstel 2020 : trampoline met rekkers ( = met begeleiding)
- Opmerking : de mensen die in meerdere verenigingen zitten hebben ook meerdere
shifts en worden op verschillende tijdstippen verwacht te helpen.
Oplossing: activiteit zoeken met begeleiding (nadeel :budget)
4. Evenement Winter
Eerste idee : wintermarkt ( zonder kerstboomverbranding). Zaterdag 11 januari 2020.
Nadeel : geen mannen binnen de jeugdraad die mee tenten opstellen/afbreken en
elektriciteit voorzien.
Mogelijke oplossing: elke vereniging stelt zelf tent op en breekt af + opkuis (waarborg
op voorhand betalen. Indien niet aan afspraken voldaan is, zal waarborg ingehouden
worden). De werkmannen kunnen tenten ter beschikking stellen en eventueel
elektriciteit voorzien.
Tweede idee : “crazy kerst 2.0”
Vrijdag 27 december 2019
Voorstel : knutselen en eventueel voor de jongeren iets actiever (paintball ?)
Iedereen denkt na tegen volgende jeugdraad over winteractiviteit.
5. Activiteiten 2020
- Krokusvakantie : een musical ? ( Bus + tickets )
Efteling ? Ketnet Musical ? Sneeuwwitje ? K3 ? Nachtwacht ?
- Paasvakantie : paasmaandag 13/4 : paaseierenraap
- Zomer 2020 : “crazy summer”-activiteit ? vb : afvaren van de Lesse
( 1e week : stage Camargo, 2e week: Just2Dance, Chirokamp, …)
- Augustus 2020 : activiteit ism sportraad
- “Crazy kerst 2.0” : kerstvakantie ?

6. Fintro rekening
Kaat (voorzitter), Peggy (Camargo) en Melissa (Chiro). Melissa hoort eens bij Chiro
leiding wie voor de Chiro dit op zich zal nemen.
7. Springkasteel
Schepen Kristof Cattie vroeg offertes op voor nieuw springkasteel. Wanneer alle
offertes binnen zijn zal hij deze voorleggen aan de jeugdraad voor advies.
8. Kinderburgemeester
De vraag werd gesteld door een 12-jarig meisje om kinderburgemeester te worden.
Eerste reactie : positief, leuk. Echter, dan moet er een echte “kinderraad” komen met
meerdere kinderen en regelmatige vergaderingen. Hieruit komen vaak de zotste
ideeën, waarbij we de kinderen dan moeten ontgoochelen.
Kristof Cattie zal voorstellen dat ze goede ideeën zeker mag bezorgen aan de
jeugdraad en kan voorstellen op haar 16 jaar aan te sluiten bij de jeugdraad.
9. Subsidies
September 2020 zou het gemeentebestuur graag van start gaan met een nieuw
subsidiereglement ism sportraad. Het werkdocument werd vandaag toegelicht.
Indien dit definitief is, zal advies aan de jeugdraad worden gevraagd om dan naar de
gemeenteraad toe te stappen.
10. Varia
///

Volgende vergadering :
Kaat stelt doodle op, iedereen vult deze in voor het weekend.

