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 Datum: Donderdag 24 oktober 2019  
Locatie: Jh den dijk 

 

Agendapunten 
 

1. Verslag vorige vergadering OK? 
o Geen opmerkingen 

 
2. Financiën 

o Zichtrekening: €8197,54 
Laatste verrichtingen: Buitengewoon gewoon + toelage gemeente 

o Spaarrekening: €8300,94 
 

3. Quiz van Nick 
o Bekende Brechtenaren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Plakzuilen 

De plakzuilen zijn indertijd op vraag van de jeugdraad geplaatst door de gemeente en 
dienen voor het promoten van evenementen van Brechtse (jeugd)verenigingen.  
De afspraak hierover met de jeugdraad is dat alle JWI’s de plakzuilen in hun gemeente 
om de beurt proper maken m.a.w. alle affiches eraf halen. Hou ook rekening met 
elkaar, overplakken mag maar laat ook nog affiches zichtbaar van je collega JWI. 
 
Hieronder staat de beurtrol voor dit werkjaar: 

 
 

5. Subsidies 
o Uitbetaling is voor na nieuwjaar in Februari/Maart. 

6. Evaluatie afgelopen activiteiten 

Sint-Job Sint-Lenaarts Brecht-Overbroek

Sep - okt Chiro Sint-Job JH Den Dijk JH t'Bastion

Nov - dec JH t'Jop KLJ Sint-Lenaarts KLJ Brecht

Jan - feb Akabe Rafiki JRK Sint-Lenaarts Chiromeisjes Brecht

Maa - apr Chiro Sint-Job Chiro Nelto Chirojongens Brecht

Mei - Jun JH t'Jop Jongerenkoor KLJ Overbroek

Jul - aug Dagelijks bestuur

JWI Punten op 10 

Chirojongens Brecht 8 
Chiromeisjes Brecht 4 

JRK Brecht 7 
KLJ Brecht 1 

JH ’t Bastion 7 
Jongerenkoor Akkoord 5 

KLJ Overbroek 6 
Chiro Nelto 3 
JH Den Dijk 5 

JRK St-Lenaarts 6 
KLJ St-Lenaarts 6 
AKABE Rafiki 3 
Chiro St-Job 4 

JH ‘t Jop 3.5 
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o Buitengewoon gewoon 
o Algemeen 

 Een groot succes: meer dan 60 deelnemers en 40 begeleiders. 
o Inschrijvingssysteem vrijwilligers 

 Goedgekeurd. 
o Ontbijt dag van de jeugdbeweging  

o Er waren 500 leerlingen van de middelbare scholen in Hoogstraten 
aanwezig. 

o Nu doen we mee met Hoogstraten, moet er in de toekomst iets in 
eigen gemeente gedaan worden? Voorstellen zijn altijd welkom! 

 KLJ Overbroek en KLJ Brecht doen een eigen ontbijt. Moeten 
we dit doortrekken naar alle deelgemeente?  

 
7. Werkgroepen 

o Roefeldag  
o Voorstel datum: zaterdag 26 september 2020 

o Akabe heeft dan startdag. 
o Wie wil bij de werkgroep komen? 

o Als er iemand van jouw vereniging mee wilt doen mag je die altijd 
laten weten aan iemand van het bestuur 

o Vlottenrace  
o Voorstel datum: zondag 10 mei 2020 

 
8. Voorstelling van ons memorandum 

o Afvalbeleid: groepsaankoop van de herbruikbare bekers samen bekijken met 
de jeugdhuizen. 

 
9. Aankomende activiteiten 

o Nacht van de Jeugdraad 
o Vrijdag 1 november 2019 in JH ‘t Jop 
o Feesttaxi BOTS 
o Uniform = gratis consumptie 
o Elk uur een andere Brechtse DJ 
o + 16 en Oud-leiding is ook altijd zeer welkom 

 
10. Varia 

o Peter/meter functie: 
o Iemand waar de verenigingen terecht kunnen voor vragen ivm de 

jeugdraad, dit is dus jullie contactpersoon.  
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o Vorming gemachtigd opzichter: 
o Politie vraagt om enkele mogelijke data door te geven om de opleiding 

te laten doorgaan, kan ook op zaterdag of zondag. 
o Liefst groeperen per deelgemeente 
o Geïnteresseerde verenigingen 

 Chiromeisjes brecht 
 Chiro sint-job 
 Chiro nelto 
 Klj sint-lenaarts 
 Klj overboek 
 Akabe  

o AED vorming: 
o Gratis opleiding reanimeren en defibrilleren 
o vooraf inschrijven via sportdienst@brecht.be 
o Dinsdag 3 december | 19.30 – 22.30 uur 
o Sporthal De Ring 

o De school in Overbroek is opzoek naar mensen om op 2 december sint en 
pieten te spelen. 

o Alle geïnteresseerde mogen dit aan Frans te laten weten 
 

11. Data 
o Voor alle activiteiten in Brecht: https://www.brecht.be/agenda 
o Komende jeugdraden: (standaard 4de donderdag van de maand) 

o Donderdag 28 november 2019 
o Geen jeugdraad in december 
o Vrijdag 31 januari 2020 (+ nieuwjaarsreceptie) 

o Evenementen jeugdraad: 
o Nacht van de Jeugdraad: vrijdag 1 november 2019  
o Nieuwjaarsreceptie: vrijdag 31 januari 2020 
o Teerfeest: vrijdag 28 februari 2020? 
o Quiz: vrijdag 3 april 2020 
o Paasmarkt Brecht: maandag 13 april 2020 
o Vlottenrace: zondag 10 mei 2020? 
o Roefeldag: zaterdag 26 september 2020? 

o Evenementen jeugdverenigingen: 
o Oktober 

 Donderdag 31/10: pompoensoep op markt van sint-lenaarts 
door JRK Sint-Lenaarts 

o November 
 17 november: spaghetti festijn Chiro Nelto 
 8 november: quiz JH den dijk 
 23 november: spaghettiavond en dia avond van Chiro Sint-job 

 
 

https://www.brecht.be/agenda

