Verslag Vergadering Jeugdraad 22/03/2021
Aanwezig: Kaat Craps, Peggy Reygaerts, Melissa Vanderputten, Tatiana Van der Maelen,
Nissa Lumuanga Eto, Seppe Sermon, Neeraj Dejonghe, Kristof Cattie en Dorinda Letouche
Verontschuldigd : Lynn Janquart en Jason Lenoir
Afwezig: Nathan Godaert en Corentin Dehantschutter
Door de aanhoudende coronacrisis werd er beslist de vergadering via Google meet te laten doorgaan.

1. Het verslag van de Jeugdraad van 01/03/2021 wordt goedgekeurd.
2. Nieuw lid : Kaat stelt Neeraj voor als nieuw lid van de Jeugdraad. Welkom Neeraj!
3. Afwezige leden : De leden van de Jeugdraad stellen zich de vraag of Corentin en
Nathan nog interesse hebben in de Jeugdraad, dit na 5 opeenvolgende
afwezigheden. Kaat zal hen hierover aanspreken.
4. Crazy Pasen
Er werden 40 DIY-pakketten voor 3 tot 8 jarigen geregistreerd.
➢ 3 tot 5 jarigen (15 pakketten)
-

Knutselpakket : konijn in de vorm van een bloempotje
Peggy en Tatiana zorgen voor alle materiaal (bloempotje(s), verf, koord, plastic
potjes Bina …) evenals een handleiding op papier

-

2 grote holle eieren (per 2 verpakt, 1 wit en 1 bruin) : Jason haalt deze af bij Spar
Express Bina

-

Paasspel : konijn-dobbelen (reeds in orde)

-

Flyer zomeractiviteiten/Theatervoorstelling Jeugdregio Pajottenland (reeds in
orde)

-

Antiverveeltips voor de Paasvakantie Jeugddienst Bever (reeds in orde)

-

Receptjes van paaskoekjes : Dorinda nog af te drukken
➢ 6 tot 8 jarigen (25 pakketten)

-

idem 3-5 jarigen
Paasspel : Paasbingo
Tatiana spreekt het verhaaltje in en bezorgt dit aan Kaat. Zij verwerkt het tot een
filmpje en stuurt het door naar Dorinda die het dan op de Facebookpagina van de
Jeugddienst zal publiceren op zaterdag 3 april om 12u. Dorinda drukt de
bijhorende rasters af.

Kaat stuurt nog een sms’je naar de ouders op vrijdag 2 april om hen eraan te
herinneren dat er op zaterdag een pakketje zal worden geleverd.
De DIY-pakketten worden op zaterdag 3 april om 9u30 samengesteld in de
evenementenzaal en aansluitend aan huis afgeleverd.

