Voorbereiding Jeugdraad
2017 -2018

Datum: 22februari2018
Agendapunten
1. Financiën
o Zichtrekening: €1201,84
Laatste verrichtingen:
 Betaling jeugdraad in het Sluisken
 Ontvangst inschrijvingsgelden voor het teerfeest
o Spaarrekening: €16 485,35
2. Quiz van Mick
Boomsoorten
3. Plakzuilen
Hieronder staat de beurtrol:
St-Job
Brecht/Overbroek Sint-Lenaarts
Januari-februari AKABE Rafiki
Chirojongens
KLJ
Maart-april
Chiro
KLJ Overbroek
JRK

4. Teerfeest
o Datum: 9 maart 2018
o Locatie: JH ‘t Jop
o Deuren: 20u eten: 20u-22u einde: 3u00
o Er zullen bussen voorzien worden die vertrekken vanuit St-Lenaarts op de parking
van de voetbal, een 2de stop op het gemeenteplein in Brecht en daarna doorrijden
naar ‘t Jop
o €10 inschrijvingsgeld
o Bedrag moet ten laatste vrijdag 23/2 gestort worden op de rekening
o Vanaf 5/3 tem vrijdag: pak de bak
 Rond 19u zal een foto gepost worden
 Wie eerst aankomt wint de bak
o Namen aanwezigen JWI’s zullen in bokaal gaan  onschuldige hand trekt een
winnaar. Je wint het bestuur dat hotdogs komt koken bij jou vereniging.
5. Vorming
o Datum: donderdag 22 maart 2018
o Locatie: JH ‘t Bastion
o Vorming over hoe vrijwilligers werven en houden?
o DJ cursus
o Afsluiten met tapcursus
o Voor alle leden en leiding die interesse hebben
6. Quiz
o Datum:vrijdag 6 april 2018
o Locatie:’t Sluisken
o Inschrijven kan vanaf nu via jeugdraadbrecht@gmail.com
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7. Evaluatie nieuwjaarsreceptie
o Leuk
8. Werkgroepen
o Vlottenrace: datum: 23 september 2018
o Bezig met vergunningen aanvragen
o Roefeldag: datum: zaterdag 19mei 2018
o Veel begeleiding nodig, ook leden vanaf 16 jaar mogen begeleiding zijn.
Ook logistieke hulp is welkom.
Via google docs kan je je als vrijwilliger aanmelden. Deze zal weldra openbaar
verschijnen
o Je krijgt subsidiepunten per vrijwilliger
o Afterparty
o Uitleg omtrent vrijwilligers inschrijven, meer uitleg over dagverloop…
9. Debattle
o Datum: zaterdag 29 september 2018
o Locatie: In ’t Sluisken
o In samenspraak met ouderenraad
o Politici uitnodigen en standpunten
o Binnenkort zullen wij een vragenlijst naar jullie versturen om te polsen naar jullie
meningen omtrent interesses, vragen enz…
o Meer info volgt
10. Paasmaandag
o Werken met thema Brecht in ’t Groot
o Vereniging zo groot mogelijk spel
o Overkoepelend spelsysteem: stempelkaart start aan het museum, stempelkaart
vol = zakje paaseitjes
o Voordeel deelname als vereniging aan spelsysteem: reclame voor vereniging 
spel gratis aanbieden als je vereniging in dit systeem stapt + laten weten aan Frans
o Je bent vrij in wat je vraagt, je hoeft niet in dit systeem te stappen
o Op zoek naar muziekgroepjes of acts (Brechts talent dat op het podium komt
optreden)
11. Data
o JH ’t Bastion opent op 23/2 officieel de deuren
o 2/3 I love Sint-Job Chiro Sint-Job
o 3/3 I love Retro Chiro Sint-Job
o 4/3 Paninidag KLJ Sint-Lenaarts
o 9/3 Teerfeest
o 3/3 Akkoord @ themovies
o 10/3 Aspibal (helikoptervlucht voor 2 pers. taggenAspibal Brecht pagina
facebook)
o 24/2 IjzerslagKLJ Brecht
o Jungleweekend laatste weekend van april Chiro Nelto

Pagina 2 van 3

Voorbereiding Jeugdraad
2017 -2018
12. Erkenning Akabe door jeugdraad
o Er is unaniem goedkeuring door de JR
o In aanmerking voor startsubsidie van €500 van Brechts Jeugdwerk vzw
unanieme goedkeuring door JR
13. Vzw Pariochiale Jeugdwerken (indienen vooraf bouwsubsidie)
o Vooraf bouwsubsidie voor het vervangen van een asbest dak
o Volledige pot 19600 wordt vastgezet voor deze vereniging
o Overige aanvragen bouwsubsidies: bv. categorie B (deuren vervangen, schilderen,
…)  Brechts jeugdwerk vzw past financieel bij
o Unanieme goedkeuring door JR
14. Aanwezigheden
JWI
Chirojongens Brecht
Chiromeisjes Brecht
JRK Brecht
KLJ Brecht
JH ’t Bastion
Jongerenkoor Akkoord
KLJ Overbroek
Chiro Nelto
JH Den Dijk
JRK St-Lenaarts
KLJ St-Lenaarts
AKABE Rafiki
Chiro St-Job
JH ‘t Jop

Aanwezig
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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