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Datum: 22 november 2018 
 

Agendapunten 
 

1. Verslag vorige keer 
Iedereen kreeg een uitnodiging. 
Voor iedereen is het verslag in orde. 
 

2. Financiën  

 Zichtrekening: €6184 
Laatste verrichtingen: drukwerk vlottenrace & ontbijt DVDJ 2018 

 Spaarrekening: €7294 
 

3. Quiz van Mick 

 Foto’s van Brechtse fastfoodrestaurants herkennen. 

 In januari wordt bekend gemaakt welke vereniging de quiz gewonnen heeft. Een 
jeugdbeweging kan een springkasteel winnen. Als een jeugdhuis of een 
jongerenkoor de quiz wint krijgen ze een luxevergadering met bediening door het 
dagelijkse bestuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Plakzuilen 
Hieronder staat de beurtrol voor dit werkjaar: 

 
 

 Het dagelijks bestuur stelt een aanpassing van het aanplakreglement voor. We 
stellen voor om ook buitendorpse verenigingen op te nemen in het reglement 
zodat zij ook gebruik kunnen maken van onze plakzuilen. Hiermee kunnen we de 
echt commerciële organisaties uitsluiten. 

 De jeugdraad gaat unaniem akkoord met de aanpassing van het reglement.  

Sint-Job Sint-Lenaarts Brecht-Overbroek

Sep - okt Chiro JH Den Dijk JH 't Bastion

Nov - dec JH 't Jop KLJ KLJ Brecht

Jan - feb Akabe Rafiki JRK Chiromeisjes 

Maa - apr Chiro Chiro Nelto Chirojongens

Mei - Jun JH 't Jop Jongerenkoor KLJ Overbroek

Jul - aug Dagelijks bestuur

JWI Punten op 8 

Chirojongens Brecht 9 
Chiromeisjes Brecht 9 

JRK Brecht 8 
KLJ Brecht Pas na de quiz aanwezig 

JH ’t Bastion 8 
Jongerenkoor Akkoord 4 

KLJ Overbroek Verontschuldigd 
Chiro Nelto 8 
JH Den Dijk 6 

JRK St-Lenaarts 9 
KLJ St-Lenaarts 5 
AKABE Rafiki 9 
Chiro St-Job 5 

JH ‘t Jop 3 
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5. Subsidies 

 Voorstellen subsidieverdeling (zie bijlage) 
o Wouter geeft een uitgebreide toelichting bij de subsidieverdeling.  
o De jeugdraad gaat unaniem akkoord met de verdeling van de subsidies.  
 

 Voorstellen vooraf subsidieaanvragen voor 2018-2019.  
o De jeugdraad aanvaardt de aanvragen vooraf van de vzw van Chiro Brecht en 

Chiro vzw Nelto. In bijlage kan je een overzicht terugvinden. 
  

6. Werkgroepen 

 Roefeldag  
o Zaterdag 4 mei  save the date 
o Thema: fata morgana 
o Breng jullie leidingsploeg en 16+ leden alvast op de hoogte van deze datum.  

 
7. Nieuwjaarsreceptie 

 Vrijdag 1 februari in JH ’t Bastion 

 Vergadering om 20u met de raadsleden. 

 Om 21u receptie voor alle leiding en bestuursleden. 
 

8. Varia 

 Gemachtigd opzichter 
o Datum bevestigen voor de Chiro van Sint-Job. Wouter regelt dit. 
o Voor de Chiro van Sint-Lenaarts en de KLJ van Sint-Lenaarts een vorming 

organiseren in december of januari 
o Wanneer worden de attesten gemachtigd opzichter verstuurd? Wouter gaat 

dit navragen. 
o Vanaf welke leeftijd kan men de cursus volgen? Wouter vraagt dit na. 

 
9. Data 

 Chiro Sint-Job Zaterdag 24 november spaghettiavond 

 Klj Sint-Lenaarts zaterdag 1 december zwarte pietenbal 

 Jeugdhuis bastion 14 December drum and bass  

 Jeugdhuis ‘t Jop 15 december benefiet voor het vuurwerk 

 Jeugdhuis Den Dijk 15 december cantus 

 Jeugdhuis Den Dijk 29 december Pre nieuwjaar  

 Chiro Brecht 9 maart aspibal 

 Chiro Sint-Job 15 en 16 maart  i love Sint-Job en I love retro 

 Akabé Rafiki 5 mei bloemenverkoop 
 

10. Afscheid Daan als schepen van jeugd 

 De jeugdraad neemt uitgebreid afscheid van Daan, een zeer gewaardeerde 
schepen van jeugd met een enorme inzet voor het jeugdbeleid.  

 


