Voorbereiding Jeugdraad
2017 -2018

Datum: 26 januari 2018
Agendapunten
1. Welkom door de voorzitter (Nick Aernouts)
2. Nieuwjaarsspeech Schepen van Jeugd (Daan De Veuster)
3. Financiën
o Zichtrekening: €332,22
Laatste verrichtingen:
 Voorschot KetnetBand
 Ontbijt buitengewoon gewoon
o Spaarrekening: €17485,35
4. Quiz van (M/N)ick
o Uitrijking prijs kwissen 2017




JH Den Dijk: 38 = 1
AKABE Rafiki: 36 = 2
KLJ Brecht: 35.5 = 3

o Quiz Gebouwen gemeente Brecht – op 10 punten
JRK Sint lenaarts
Jongerenkoor Akkoord
Jh Den Dijk
KLJ Sint Lenaarts
KLJ Overbroek
KLJ Brecht
JH ’t Bastion
Chiro Brecht meisjes
Chiro Brecht jongens
AkabeRafiki
JRK Brecht
Chiro Sint Job

7
6
8
4
1
7
7
5
5
7
8
6

5. Plakzuilen
Hieronder staat de beurtrol voor de maanden januari en februari:
St-Job
Brecht/Overbroek Sint-Lenaarts
Januari-februari AKABE Rafiki
Chirojongens
KLJ

6. 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
o Inschrijven via overschrijving + mededeling vereniging + aantal deelnemers
o €10 all-in
o Avond zelf wordt er van alle aanwezige verenigingen 1 winnaar geloot, deze
vereniging wint het DB dat hotdogs komt klaarmaken voor jullie.
o De week voor het teerfeest zal er weer elke avond een bak drinken verstopt
worden, hou onze facebookpagina in de gaten hiervoor.
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7. Vorming
o Brandweer vorming
o Ballonnenvouwen
o Tapcursus
o Als er nog ideeën of voorstellen zijn mogen jullie dat nog steeds laten weten
8. Quiz
o Datum: 6 april 2018
o Locatie:’t Sluisken
o Meer info volgt later
9. Evaluatie bus Salphen kermis
o Over het algemeen positief, goed georganiseerd!
o Werkpunten
 Bus stond ver in de straat.
 1e bus zat vol, 2e bus was weg als er niet gevraagd werd of deze bus naar
Brecht reed.
 Voor Chiro Sint-Job was vertrek laatste bus om 23.00 uur te vroeg. Een
halfuurtje later was beter geweest. Kanttekening bestuur: Salphen kermis
duurt maar tot 03.00 uur. Als de bus later vertrekt, is er bijna geen tijd meer
om te feesten.
10. Werkgroepen
o Vlottenrace: datum - 23 september 2018
 2 jaarlijks evenement
 Wat is er te doen? Vlottenrace & randactiviteiten
 Vervoer van het vlot naar de Vaart moet zelf voorzien worden.
 Waar? Opnieuw langs de Vaart in Sint-Job.
 Meer info volgt later nog
o Roefeldag: datum - zaterdag 19 mei 2018
 Er worden 2 spelen voorzien (1e – 3e leerjaar + 4e - 6e leerjaar).
 We hebben veel begeleiding nodig, ook leden vanaf 16 jaar zijn welkom! Is
activiteiten begeleiden niks voor jou, dan kan je ook logistieke hulp (tappen,
hotdogs maken, Ketnetband begeleiden, …) bieden.
 Wordt binnenkort verwacht: begeleidingsbrief!
 Voordeel van als begeleiding deelnemen aan dit evenement = je krijgt er
subsidiepunten voor.
 Voor onze leiding wordt gezorgd: feestje achteraf! (cfr. feestje Buitengewoon
Gewoon)
 Spelnamiddag eindigt met Ketnetband! 
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11. Varia
o DeBattle: zaterdag 29 september 2018
 Wat? Debat tussen de politieke partijen in Brecht: ideeën, standpunten,
overtuigingen, …
 Dit jaar in samenwerking met de ouderenadviesraad.
 Gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in oktober 2018.
 In ’t Sluisken
 Binnekort volgt er nog een online enquete waarin je bepaalde thema’s of
interessante onderwerpen waarover jij graag het standpunt van de Brechtse
politieke partijen zou kennen kan aanbrengen
o Paasmaandag:
 Er wordt een springkasteel voorzien.
 Thema: Brecht in ’t groot
 Wanneer? Paasmaandag tussen 10.00 en 14.00 uur.
 Verenigingen kunnen opstellen om 09.00 uur.
 Elke jeugdvereniging voorziet een groot spel: grote jenga, grote 4 op
een rij, … Denk hier al eens over na als jeugdvereniging. Unizo wil deze
informatie graag al van tevoren.
 Er komt talent van eigen bodem! (groepjes, dansscholen, …)
o Werving animatoren speelplein = DELEN BINNEN DE VERENIGINGEN AUB!
 Het speelplein in Sint-Job (op het domein van Kristus Koning) zoekt
animatoren voor de paasvakantie!
 Je bent welkom 1 of 2 weken om met een zotte bende kinderen te komen
spelen, TOPcollega's en mooie vergoeding inbegrepen.
 Interesse? Stuur een mailtje naar iris.dobbels@brecht.be!
 Wil je meer weten? https://www.brecht.be/vrijetijd/jeugd/speelkriebels/voor-monis/wanted-gemotiveerde-en-super-speelseanimatoren
o Word lid van onze facebookgroep: Animatoren JD Brecht
(https://www.facebook.com/groups/1773689159557834/)
 Doel van deze groep is om alle animatoren van de Grabbelpas, de
tienerwerking, het speelplein, … van Brecht samen te brengen onder één
virtueel dak!
 Wat mag je hier verwachten? Alle info over aankomende activiteiten,
jeugdnieuwtjes, ... Je mag hier uiteraard ook zelf iets posten: een leuk bericht,
een interessant weetje, foto’s, …
o Black and white: KLJ Brecht
 Aanvragen fuifbussen bij de gemeente = vragen bij Bert
(bert.schepens@brecht.be).
o Bord “bloed geven” Rode kruis Brecht is weg  Iris vraagt na bij technische dienst.
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o Opmerking JH ’t Bastion: brandalarm gaat vaak af. Technische dienst vraagt om dit
tijdelijk afzetten. Is er een andere oplossing? Daan gaat dit verder opvolgen.
12. Data
o 3/2: Dijkrock Winterfest - JH Den Dijk
o 10/2: Aspibal Sint-Lenaarts - Chiro Nelto
o 23/2: opening JH ‘t Bastion
o 26/2: 90’s - JH Den Dijk
o 2/3: I love Sint-Job - Chiro Sint-Job
o 3/3: I love Retro - Chiro Sint-Job
o 3/3: Concert Akkoord at the Movies - Jongerenkoor Akkoord
o 4/3: Paninidag - KLJ St-Lenaarts
o 10/3: Aspibal Brecht
o Paaszondag: Paaseieren rapen - KLJ Overbroek
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
X
X
X
X
X
X
Verontschuldigd
X
X
X
X
X
Verontschuldigd
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