Verslag Vergadering Jeugdraad 19/11/2019
Aanwezig: Kaat Craps, Nathan Godaert, Joffrey Pensis, Peggy Reygaerts, Annelien
Vanderputten, Melissa Vanderputten, Kristof Cattie en Dorinda Letouche & Debby Versteldt
Verontschuldigd : Corentin Dehantschutter, Lynn Janquart, Jason Lenoir, Tatiana Van der
Maelen
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
2. Crazy Kerst
- Elk raadslid dat verantwoordelijk is voor een workshop voorziet zelf al het materiaal
voor die workshop.
- Nathan voorziet een kartonnen doosje om de cupcake in te steken.
- Kaat maakt een lijst van de inschrijvingen en zorgt voor het innen van de deelname
van 5 euro (ter plaatse).
- Dorinda bestelt bij Matan broodjes met kaas/hesp als lunch (2 pp) en zorgt voor een
kassa met wisselgeld
- Een rugzakje met het logo van de Jeugdraad zal aan elk kind gratis worden
meegegeven
- De creatieve workshop gaat door o.l.v. Nele Imbo en kost 100 € + 2€/kind
- Prijzen van de aangeboden dranken worden vastgelegd op : Pils/water/cola : € 1,50
en Cava/Kerstbier : € 3, fles Cava : € 15.
- De leden van de Jeugdraad dragen een kerst-item om zich kenbaar te maken
(kersttrui, kerstmuts, kerstsjaal…)
- Bedeling flyers : locatie en aantal brievenbussen :
* Nathan : Akrenbos (170)
* Peggy : Burght (50), Broeck (35), Kerkhove (85) en Poreel 19A tot 35 (12)
* Kaat : Muydt (30), Commijn (65), Romont (50), Torrezeel (35)
* Melissa : Ghesuele (30), Puydt (40)
* Joffrey/Annelien : Plaats (85), Pontembeek (40), Kamstraat (30), Bloemendael (15)
* Corentin : Ter Eecke (20), Eeckhout (30), Bosstraat (20), Freest (40)
* Kristof : Poreel 1 tot 19 (20)
* Akrenbos Domein : bedeling door seniorenraad (Marylou)
3. Installatie jeugdraad
- 1 kandidatuur voor voorzitter werd ingediend : Kaat Craps
Elke stemgerechtigde kreeg een stembriefje. De stemmen waren unaniem.
Kaat Craps is tot voorzitter aangesteld.
4. Statuten
De jeugdraad geeft positief advies voor de voorgestelde uniforme statuten die voor
elke adviesraad werd opgesteld.
Unaniem akkoord, geen opmerkingen.
Volgens de statuten kan er een uitzondering gemaakt worden binnen elke
adviesraad. Voor de jeugdraad ligt de drempel op de leeftijd van 30 jaar. Juf Peggy
Reygaerts komt reeds jaren als vertegenwoordiger van de school GBS Ak’Cent. De
jeugdraad geeft toestemming dat zij als vertegenwoordiger van de school blijft
aanwezig zijn met stemrecht binnen de jeugdraad.

5. Subsidiereglement
De jeugdraad geeft positief advies voor het voorgestelde subsidiereglement sport- en
jeugdverenigingen.
Unaniem akkoord, geen opmerkingen.
6. Subsidies 2019
De subsidies voor jeugdverenigingen voor het werkjaar 2019 worden verdeeld en
ondertekend.
7. Intergemeentelijk fuifreglement
De jeugdraad geeft positief advies voor het voorgestelde intergemeentelijke
fuifreglement.
Unaniem akkoord, geen opmerkingen.
8. Wintermarkt zaterdag 11 januari 2020
Chiro Bever vraagt of de jeugdraad wil overwegen toch samen de wintermarkt te
organiseren. Aangezien de jeugdraad inmiddels een Crazy Kerst activiteit heeft
uitgewerkt, is deze vraag negatief onthaald.
Chiro Bever zal alleen de organisatie op zich nemen en contact opnemen met
burgemeester Dirk Willem om de uitwerking aan het college mee te delen.
Mobiel podium werd door Debby reeds gereserveerd.
Meldingsformulier werd tijdig binnengebracht en is momenteel voor advies naar PZ
Pajottenland. Nadien dient de burgemeester te ondertekenen voor goedkeuring.
9. Springkasteel
Schepen Kristof Cattie heeft op donderdag 21/11 een afspraak inzake het nieuwe
springkasteel. Het oude zal niet meer hersteld worden. Er zullen nog dit jaar
voorstellen komen. Deze zullen aan de jeugdraad worden voorgelegd voor advies.
Indien voor maart 2020 kan besteld worden, zijn we in bezit van het nieuwe
exemplaar voor de zomer 2020.
10. Varia
- Debby kijkt voor reparatie paashaas
- Debby bestelt paaseieren voor paaseierenraap ( Spar Express en Matan )
- Kaat kijkt voor plastic paaseieren
- Jaarverslag Chiro en Camargo dienen nog ingediend te worden.
- Camargo vraagt springkasteel voor dansstage week 6-10/07/2020

Volgende vergadering :
later te bepalen.

