Verslag Vergadering Jeugdraad 11/12/2020
Aanwezig: Kaat Craps, Peggy Reygaerts, Jason Lenoir ,Tatiana Van der Maelen, Seppe
Sermon, Kristof Cattie en Dorinda Letouche
Verontschuldigd : Lynn Janquart en Melissa Vanderputten
Afwezig: Corentin Dehantschutter en Nathan Godaert
Naar aanleiding van de Coronacrisis gaat deze vergadering door via Google Meet
1. Verwelkoming : Voorzitster Kaat verwelkomt iedereen maar in het bijzonder Seppe
Sermon die zich als nieuw lid wil investeren in de Jeugdraad van Bever.
Welkom Seppe !
2. De verslagen van de Jeugdraad van 19/11/19 en 16/11/20 worden goedgekeurd.
3. Spaarrekening : De ‘slapende’ rekening van de Jeugdraad werd opnieuw actief
gezet. Peggy, Kaat, Tatiana en Melissa zullen eerstdaags naar de bank gaan om hun
ID-kaart opnieuw te laten inlezen.
4. Crazy Kerst
Er zijn 40 inschrijvingen voor het gratis DIY-pakketje voor 6 tot 12 jarigen.
Deze zullen op zaterdag 19 december verdeeld worden door de leden van de
Jeugdraad.
Kostprijs = 10 euro/pakket. Dit wordt bekostigd door het budget van de Jeugdraad.
Op de Facebookpagina van de Jeugddienst zet Dorinda dit alternatief nog eens in de
verf met de vraag aan de deelnemende kindjes een paar foto’s te posten van hun
creaties.
Kaat stuurt naar de deelnemers een evaluatieformulier via mail onder de vorm van
een Google Forms. Dit om wat feedback te krijgen van deze activiteit. Kan
inspirerend werken voor de Jeugdraad voor verdere activiteiten.
5. Subsidies
Schepen Kristof deelt mee dat dansgroep Camargo en jeugdbeweging Chiro opnieuw
subsidies ontvangen van de gemeente : 950 € voor Camargo en 1650 € voor Chiro
Bever. De Jeugdraad adviseert deze bedragen gunstig. Zij dienen wel hun
jaarverslag nog over te maken. Aan de hand van de verdeelsleutel werd reeds een
‘Corona-subsidie’ gestort aan beide jeugdverenigingen.
6. Speelplein
We
wachten
nog
op
enkele
prijzen
van
verschillende
Dit agendapunt wordt dus verdaagd naar een volgende vergadering.

Volgende vergadering :
datum nog nader te bepalen

bedrijven.

