Voorbereiding Jeugdraad
2017 -2018

Datum: 22 maart 2018
Agendapunten
1. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag.
2. Financiën
o Zichtrekening: 629,56
Laatste verrichtingen:
 Betalingen voor het weekendje
 Betalingen voor het teerfeest
 Stortingen voor het teerfeest
o Spaarrekening: € 15 485
Voor het weekendje van de jeugdraad vraagt het dagelijks bestuur dat de jeugdraad
een bijdrage doet van 20 euro per lid van het dagelijks bestuur.
De jeugdraad gaat akkoord met dit bedrag. Er werd wel melding gemaakt om dit
ieder jaar duidelijk te vermelden.
3. Quiz van Mick
Dit keer werden er 10 hondenrassen getoond.
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

Punten
7
Afwezig
Verontschuldigd
2
Quizmaster
6
Afwezig
3
Afwezig
6
2
Verontschuldigd
6
Verontschuldigd

4. Plakzuilen
Hieronder staat de beurtrol:

Maart-april

St-Job Brecht/Overbroek Sint-Lenaarts
Chiro
KLJ Overbroek
JRK

5. Evaluatie Teerfeest
o Busuren
 Uren leken voor iedereen ok.
 Er waren mensen die het vreemd vonden dat de bus niet pas op het einde
vertrok.
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 In het verleden kregen we opmerking dat 3 uur te laat was.
Bus zat maar voor een kwart vol.
Kwart na 7 vertrek was goed. Voor de meerderheid

o Chiro sint-job had het erover op hun vergadering. Volgende punten kwamen
aanbod:
 Het mag langer duren
 Iedereen was tevreden met de prijs. We proberen 10 euro aan te houden.
 Kan de frituur later open blijven?
 Kunnen we hotdogs voorzien voor de mensen om een hongerke na
middernacht?
 Dj’s waren goed.
o Dj komt volgend jaar een half uurtje vroeger.
6. Vorming
Wegens een brandje in jeugdhuis Bastion kon de vorming niet doorgaan. De vorming
vindt volgende maand plaats.
Twee aparte vormingen gevolgd door een tapcursus voor iedereen die deelnam aan
de vorming. Het is niet de bedoeling dat mensen die deelnamen aan de vorming
achteraf komen deelnemen aan de tapcursus.
 Vorming 1: How to Dj voor 15 personen
Vorming gegeven door Ruben Pauwels
 Vorming 2: Vrijwilligers werven en houden voor 15 personen
Vorming gegeven door Frans Van Looveren
 Tapcursus voor 30 personen
Inschrijvingen zullen via de groep van de jeugdraad gebeuren. Verenigingen kunnen
daar reageren met hoeveel personen ze komen.
7. Quiz
o Datum: 6 april 2018
o Locatie: ’t Sluisken naast het rusthuis in Brecht
o Inschrijven kan vanaf nu.
o Leuke quiz op maat van jeugdverenigingen. Er is ook prijs voorzien voor beste
Brechtse jeugdbeweging.
8. Werkgroepen
o Vlottenrace: datum: 23 september 2018
Alle vergunningen zijn in orde dus er kan ingeschreven worden.
Aan de jeugdverenigingen zal de mogelijkheid gegeven worden om als eerste in te
schrijven. Maar ook andere verenigingen zijn zeker welkom. Denk dan aan andere
verenigingen maar ook gebuurten of bijvoorbeeld 2 vaders samen met hun
kinderen zijn zeker welkom!
 Meer info volgt later nog
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o Roefeldag:
datum: zaterdag 19 mei 2018
Er zijn reeds 170 kindjes ingeschreven dus het beloofd een zeer plezant
evenement te worden, maar hiervoor hebben we jullie hulp nodig!
 We zoeken heel veel begeleiding:
 Waarvoor: om spelletjes te begeleiden, om kindjes te begeleiden of om
logistieke taken uit te voeren zoals het drinken en eten voorzien, de
Ketnetband helpen,…
 Wat krijg je hiervoor in de plaats: een zeer plezante ervaring, een
superleuke dag met alle jeugd van heel Brecht, een subsidiepunt per
vrijwilliger voor je vereniging, een feestje achteraf om jullie te bedanken.
 Voor wie: iedereen die wil, iedereen van je leidingsploeg, oud-leiding,
bestuursploeg alsook leden vanaf 16jaar. Doe dus zeker een oproep binnen
jullie leidingsploeg.
 Inschrijven als vrijwilliger kan via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6MDpuhKQZHqoawU2Kpd2
wlc59_XKGWiJSB6cV9WPJRLyiow/viewform
SHARING IS CARING  zoveel mogelijk verspreiden en invullen aub, we
hebben jullie zeer hard nodig!
9. Debattle
o DeBattle: zaterdag 29 september 2018
o Gaat door in het Sluisken naast het rusthuis.
o Politiek debat waar de verschillende partijen hun standpunten kunnen uit een
zetten.
o De jeugdraad heeft een vragenlijst opgesteld om te polsen naar jullie interesses,
meningen en vragen om het debat goed te kunnen voorbereiden.
o Handige vragenlijst waar je volgens thema kan kiezen. Zo is de lijst persoonlijk en
niet te lang.
o Link naar vragenlijst: https://goo.gl/forms/sKROdKOT1uAffaE12
10. Paasmaandag
o 2 april van 10u tot 14u
o Unizo Brecht organiseert pasenmarkt. Dit jaar is het thema “BRECHT IN 'T
GROOT!” Dit mag je redelijk letterlijk nemen. We zien alles groot, groter, grootst!
Handelaren zullen hun stiel in het groot naar buiten brengen .
Verenigingen brengen zichzelf in het groot naar buiten en/of voorzien een
gigantisch spel.
Een schilderij van 6 meter hoog, sjoelbak van 8 meter lang, reuze- bibberspiraal,
een grote mikado, enz. Het kan allemaal niet gek genoeg zijn.
Momenteel hebben al 10 verenigingen al bevestigd.
De Jeugdraad gaat er staan met een reuzengroot springkasteel waar we een
wedstijd organiseren.
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11. Varia
Op 10 mei organiseren de scouts Heide en de gemeente Kalmthout de J-Cup, een
voetbaltornooi uitsluitend voor jeugdverenigingen.
Op de J-CUP is deelnemen echt belangrijker dan winnen. Het hoofddoel is een
gezellige dag waar jeugdbewegingen uit Kalmthout en omstreken elkaar ontmoeten.
Ook Brechtse jeugdbewegingen zijn zeker welkom!
12. Data
o Jh Bastion: 23/03 Beurscafé
Idee van Roeland om samen met de 3 jeugdhuizen een Beurscafé te organiseren
wordt meegenomen.
o Jeugdraad en andere verenigingen: 2 april Pasenmarkt
o Klj Brecht 12 mei Black and White
o Chiro Nelto: 27-28-29 april Jungleweekend
Opmerking hoe de wegenwerken zullen verlopen tijdens het Jungleweekend. Daan
volgt dit op voor Chiro Nelto.
o Jeugdraad: 6 april quiz van de jeugdraad
o Jeugdraad: 19 mei Roefeldag
13. 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
Afwezig
Verontschuldigd
X
X
X
Afwezig
X
Afwezig
X
X
X
X
Verontschuldigd

Pagina 4 van 4

