Verslag Vergadering Jeugdraad 22/10/2019
Aanwezig: Kaat Craps, Joffrey Pensis, Tatiana Van der Maelen, Melissa Vanderputten,
Jason Lenoir, Nathan Godaert, Corentin Dehandschutter, Kristof Cattie en Dorinda Letouche
(plaatsvervanger Debby Versteldt)
Verontschuldigd : Annelien Vanderputten, Peggy Reygaerts, Lynn Janquart
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
verslag 24/09/2019 : geen opmerkingen
2. Nieuwe leden
Nathan Godaert, Corentin Dehandschutter en Jason Lenoir. Welkom!
3. Crazy Kerst op vrijdag 27 december 2019
Locatie : polyvalente zaal GBS Ak’Cent – Dorinda reserveert de zaal
Doelgroep : 6 tot 12 jarigen uit Bever
Deelname : 5 Euro
Programma:
Uurschema

Activiteit

Uitwerking door

10u – 12u

Workshop cupcakes versieren

Tatiana

Workshop groentesoep maken

Melissa

12u – 13u

Lunchen (elke kind brengt eigen
lunchpakket mee) met soep
Vrij moment

13u – 15u

Workshop kerstbomen vilten

Peggy en Corentin (zagen
en boren)

15u – 17u

Kidsdisco
Kindergrime

Nathan
Peggy, Annelien, Tatiana

17u – 18u30

Bar (betalend)

Joffrey

Er wordt water en grenadine voorzien tijdens de activiteiten.
Joffrey bestelt de dranken: Waters, grenadine, cola en bubbels bij Bina –
Pils en kerstbieren bij Debruyn (+ glazen)
Dorinda reserveert de schminkkoffer en de muziekinstallatie.

Kaat werkt een tweetalige flyer (A5) uit evenals een affiche (een 15-tal voor verdeling
bij de lokale handelaars, gemeentehuis en school). Inschrijvingen gebeuren ook via
Kaat. Ze maakt ook een FB evenement aan.
Kopies van de flyer worden genomen op het gemeentehuis.
Kristof bezorgt tegen de volgende jeugdraad een overzicht van alle gehuchten met
het aantal brievenbussen zodat verdeling door eigen leden van de Jeugdraad kan
gebeuren. Zo werken we kostenbesparend !
Dorinda kijkt na of er nog kerstmutsen zijn die kunnen worden gedragen door de
leden van de Jeugdraad.
4. Officiële installatie van de Jeugdraad
Op de eerstvolgende vergadering van de Jeugdraad zal de officiële installatie
gebeuren. Daartoe kunnen kandidaat-voorzitters hun kandidatuur schriftelijk indienen
bij Dorinda vóór 12 november.
5. Subsidiereglement
Op de volgende vergadering van de Jeugdraad zal het subsidiereglement worden
toegelicht door Kristof.
6. Wintermarkt 2020
Chiro Bever heeft beslist om de organisatie van de wintermarkt op zich te nemen.
Dorinda bezorgt aan de Chiroleiding de namen van deelnemende
verenigingen/particulieren evenals de mailadressen van de voorzitters van de
gemeentelijke adviesraden.

Volgende vergadering :
dinsdag 19 november om 20u op het gemeentehuis

