
 Verslag jeugdraad 27 oktober 2016 

 
 

1. Verslag vorige vergadering 
 

o Iedereen heeft het verslag aangehad en zit in de facebookgroep 
 

2. Financiën 
 
o  

 

3. Quiz van Nick 
 

Quiz: evenementen van de jeugdraad 

 
 
 

 
4. Beurtrol plakzuilen 

 
 

 
 

 
 

5. Subsidies 
 

o Wouter zal tegen de jeugdraad van november de verdeling uitwerken. De 
subsidies zullen dan ter goedkeuring aan de jeugdraad voorgelegd worden. 

o De uitbetaling zal gebeuren in december. 
 

6. Uitleendienst 
 

Uitleendienst contact verliep bij KLJ Sint-Lenaarts niet goed, geluidsmeter werd niet 
voorzien na herhaaldelijk contacteren. 
Administratiekosten bij schade: Daan De Veuster gaat het bekijken en zal op 
volgende jeugdraad meer uitleg geven.  
o Administratiekosten liggen soms hoger dan herstellingskosten.  

JWI Punten op 40 Tussenstand tot nu toe 
Chirojongens Brecht 9 3

de
 

Chiromeisjes Brecht 9 1
ste

 
JRK Brecht 9 2de 
KLJ Brecht 6 6de 

JH ’t Bastion quizmaster quizmaster 
Jongerenkoor Akkoord 4  

KLJ Overbroek 6  
Chiro Nelto 6  
JH Den Dijk afwezig  

JRK St-Lenaarts 9,5 5de 
KLJ St-Lenaarts 6  
JA De Snippers te laat  

Chiro St-Job 9 4de 
JH ‘t Jop 7  

 St-Job Brecht/Overbroek Sint-Lenaarts 
September-oktober JA de Snippers KLJ Overbroek JH Den Dijk 

November-december JH ‘t Jop KLJ Brecht Chiro Nelto 
Januari-februari JA de Snippers Chirojongens KLJ 



o De staat waarin materialen terugkomen laat soms te wensen over en kosten 
moeten de omgang met materiaal doen verbeteren en laksheid afschrikken. 

o Wanneer er schade is, geef dit dan ook aan bij het terugbrengen 
 
Voorstel van aankoop flight cases voor transport van materiaal uit de uitleendienst. 
 
Mochten jullie nog opmerkingen hebben of voorstellen van materialen die in de 
uitleendienst zouden mogen zitten mogen jullie dat steeds laten weten. 
 
 

7. Vorming 

 

o Voorstellen:  
o animatie en inkleding 
o kleuters 
o speelimpulsen 
o voorbereiden van activiteiten 
o speelbagage opdoen 
o grote spelen uitwerken 
o begeleidershouding 
o omgaan met storend gedrag 
o Alternatieve aandachtstrekkers voor je vereniging 
o Feedback geven en ontvangen 
o EHBO,  
o grimeren,  
o zelfverdediging,  
o cocktails maken,  
o brandveiligheid in het kader van kampvuren, bbq, vuren op kamp… 
o bier/wijn en kaas als afsluiter,  

Als er nog andere voorstellen zijn mag je die nog steeds laten weten 
 

8. Vorming gemachtigd opzichter  
 

Zal op de jeugdraad van november door Wouter geregeld worden 
 
 

 
9. Nuttige weetjes;  

 
10. Werkgroepen binnen de jeugdraad; 

 
 
o Evalueren kroegentocht 

 

o Kroegentocht was goed 
o Bus was gemakkelijk maar te groot 
 Voorstel: taxibusje / schoolbus 

o Meerdere groepjes tegelijk  
 nadeel: je kan niet alles zien / voordeel: volk is beter gespreid 

o Voorstel: geen speelblokken maar overlappende speeluren in de cafés 
 
 
 

o Evaluatie ontbijt dag vd jeugdbeweging 
 

o Veel volk, was leuk  



o Veel te weinig eten voorzien 
o muziek was niet zo super 
o veel volk dat niet in de jeugdbeweging zit 

 
11. Buitengewoon gewoon 

 
Locatie: perfect, leuk dat het op verplaatsing was 
Eten: goed 
Begeleiding: goed, briefing ’s ochtends is pluspunt 
Activiteit: zeer goed 
Afterparty; iedereen tevreden 

 

 
12. Data;  

 

o Nieuwjaarsreceptie 

 

De nieuwjaarsreceptie zal dit jaar doorgaan op vrijdag 27 januari 2017 in JH ’t Jop 
Om 20u is het eerst vergadering, om 21u is het receptie waarop heel de 
leidingsploeg van jouw JWI welkom is. 
 

o Teerfeest  
 

Het teerfeest zal dit jaar doorgaan op vrijdag 3 maart 2017 in JH Den Dijk. 
Eerste voorstel van het op zaterdag 4 maart te doen is afgekeurd wegens teerfeest 
van Chiro nelto op die datum. 
 
o Quiz vd jeugdraad 

 

De quiz zal dit jaar doorgaan op vrijdag 7 april 2017 in het GC van Brecht. 
 

13. Varia.  
 

o Oordopjes op maat 
 

Voorstel dat de jeugdraad een moment voorziet waarop elke jongere van de 
gemeente Brecht op maat gemaakte oordopjes kan laten maken tegen een 
goedkoper tarief: 119 ipv 150 euro + sommige ziekenfondsen betalen een bijdrage 
terug. Voorstel werd aangenomen door de jeugdraad. Het dagelijks bestuur zal dit 
verder bekijken. 
 

 

o Varia van het dagelijks bestuur 
 

o Brechtse jeugdwerking vzw keurt startsubsidies van 7763 euro voor JH ’t Bastion 
goed. 
 

o Varia van de raadsleden 
 

o JRK Brecht vraagt waar het het gewonnen springkasteel mag plaatsen. 
 antwoord Wouter: Laat even weten wanneer jullie dit juist willen doen en dan 

vraagt Wouter dit na of het in het gemeentepark geplaatst kan worden 
 

o JRK Sint-Lenaarts kwam na het kuisen van de plakpalen met het papier aan het 
containerpark in Brecht om het af te leveren (wat gratis is) maar het personeel zei 



daar dat ze van niets wisten en stuurden hen terug weg met het papier. Wouter 
gaat dit bekijken. 

 
o Locaties plakzuilen eens herbekijken: 1 aan station Noorderkempen? 

 

14. Aanwezigheden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

JWI Aanwezig 
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 
JA De Snippers 

Chiro St-Job 
JH ‘t Jop 


