Voorbereiding Jeugdraad
2017 -2018

Datum: 29 juni 2018
Agendapunten
1. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen!
2. Financiën
o Zichtrekening: 8.500,69 euro
Laatste verrichtingen:
2,16 euro voor chips aan tom
De jaarlijkse toelage van de gemeente aan de jeugdraad
o Spaarrekening: 7.293,00
3. Quiz van Mick maar vandaag even van Nick
4. Plakzuilen
Hieronder staat de beurtrol:

Juli-Augustus

St-Job Brecht/Overbroek Sint-Lenaarts
Dagelijks bestuur van de jeugdraad

Advies verplaatsing plakzuilen
Er zijn 3 plakzuilen die verplaatst worden:
 Kruispunt Eester – Hoogstraatsebaan – Kloosterstraat wordt verplaatst naar
de overkant van de rotonde op de fietsenparking
 Lessiusstraat wordt geplaats aan de P+R
 Kruispunt Bethovenstraat - Ringlaan wordt verplaatst naar de Rotonde
richting Wuustwezel, de Ringweg, het station en de Bethovenstraat.
De jeugdraad spreekt een unaniem advies uit voor de verplaatsing van de
plakzuilen. Het reglement wordt aangepast een voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepen.
Vanuit de jeugdbewegingen komt de opmerking dat Zomerfest aggressief
overplakt. Zij mogen eigenlijk zelfs niet plakken. Vanuit de gemeente zal er een
aangetekend schrijven verstuurd worden waar aan Zomerfest gevraagd zal
worden om te stoppen met te plakken op de plakzuilen. Indien Zomerfest hier
geen gevolg aan geeft dan zal het gemeentebestuur Gasboetes opleggen per
overtreding.
Daan vraagt om hem een foto te bezorgen.
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5. Subsidies
o Er wordt door Wouter een toelichting gegeven over hoe de subsidies moeten
worden ingevuld in 2017-2018.
 De subsidie moeten ingediend worden op 5 oktober voor papieren versies en
op 7 oktober voor digitale versies.
 Let er op dat jullie dossiers ordelijk en overzichtelijk zijn met duidelijk
genummerde bijlagen.
 In bijlage van dit verslag zit een powerpoint met pijnpunten die in het
verleden wel eens voorvielen.
 Wat zijn voorafs en wanneer moeten die ingediend zijn?
 Welke bewijsstukken moeten er bij zitten en hoe dien je die best in?
 Zorg ervoor dat je zeker een bevestiging hebt dat jullie dossiers goed zijn
aangekomen op de jeugddienst.
 De security vooraf van Chiro Brecht wordt aanvaard door de jeugdraad.

6. Evaluatie eigen activiteiten
o Vorming: thema’s: geluid en vrijwilligers
 Druk van het vat was niet goed
 Vorming geluid
 Goeie vorming
 Leuke afwisseling
 Leuke avond
o Quiz van de jeugdraad
 Veel volk
 Het gc is een betere locatie
 Moeilijke quiz
 Maar een ploeg gebuisd
7. Werkgroepen
o Roefeldag
 Feestje was in orde
 Informatie geraakt niet altijd waar ze moet geraken. Deel aub alle informatie
van de jeugdraad met jullie leidingsploegen
 De datum was niet ideaal
 Proberen de 30ste juni te vast te leggen
o Vlottenrace:
 datum: 23 september 2018
 Promotie maken + uitdelen
 Verzamel al materialen
 10+
 Ook mogelijkheid om een kraampje te zetten op een verenigingsmarkt
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o Buitengewoon gewoon:
 datum: 6 oktober 2018
 Werkgroep is reeds gestart, nog vrijwilligers die willen meehelpen?
 Thema sprookjes
 De locatie is het chirolokaal van Brecht
 Er ligt een kinderboerderij dichtbij
 Heel plezante dag om te begeleiden. We zien ook vaak dat begeleiders die
eens begeleidt hebben het volgende jaar terugkomen.
o Debattle
 zaterdag 29 september 2018
 Vragenlijst omtrent interesses
 Een voorbeeld van de thema’s die aanbod komen zoals uitleendienst,
organiseren evenement, ondersteuning JWI’s, fietspaden en
bereikbaarheid, …
 deze onderwerpen zullen voorgelegd worden aan de verschillende politici
 je kan zelf kiezen wat je invult. Dus enkel onderwerpen die belangrijk zijn.
8. Varia
o Kampbezoeken + kamppaketten
 Voor alle JWI die op kamp zijn zullen er weer kamppakketten zijn.
 We zouden het moment dat jullie de valiezen verzamelen van jullie leden die
op kamp gaan willen krijgen. Dan kunnen we kamppakketten daar afgeven.
 De bestuursleden van de jeugdraad gaan dit jaar op bezoek bij KLJ Overbroek
en chiro Brecht
o Trooper
 Je kan je daar als vereniging bij aansluiten
 Je kan daar aankopen doen. Als je bijvoorbeeld voor 100 euro koopt kan je
dan een percentage terugkrijgen. Dat bepaald de winkel dan.
 Dus als de ouders van jullie leden aankopen doen via Bol.com of een andere
website dan kan je vereniging geld verdienen.
 Vooral op grote aankopen is het interessant. Als je bij voorbeeld via
cheaptickets.com een aankoop doet dan is dat een vrij groot bedrag dat nar je
vereniging gaat.
 http://trooper.be/
o Vlaams parlement
https://vlaamsjeugdparlement.be/project
dees heb ik niet
9. Advies uitleendienst
o De jeugdraad heeft een advies opgelijst wat er allemaal kan verbeterd worden in
de uitleendienst.
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 De jeugdraad keurt dit advies unaniem goed.
o Andere zaken waar de jeugdraad aan denkt die de werking van de jeugdraad
zouden verbeteren:
 Herrashekken aankopen
 Tafels en stoelen aankopen
 Camionette die je kan gebruiken en volgeladen is met materialen op het
moment dat je ze gaat afhalen. Je kan ze dan ook makkelijk terugbrengen ook
na de openingsuren van de uitleendienst.
 Nachtkluis
 Eens een openkijkdag organiseren zodat verenigingen ook weten wat in de
uitleendienst zit.
 Een catalogus opmaken met duidelijke foto’s zodat het duidelijk is welke
materialen er zijn
 Een online platform zodat het makkelijk is om materialen te ontlenen.
o Er werden de afgelopen maanden ook heel wat nieuwe materialen gekocht
 Mobiele geluidsinstallatie
 noodverlichting
 Verkeersborden rond veiligheid fuiven (kiss en ride, parking, bushalte,enz...)
 Schaakbord+schaakstukken
 Reuzenbowling
 Slack rack
 Trektouw
 Zaklopen
 Sjoelbak
 Verbodsborden roken

10. Data
o Jeugdhuis Den Dijk, eerste weekend van september
o Chiro Sintjob bestaat 30 jaar 15 en 16 september, begint om 13 uur op
zaterdag en eindigt pas de volgende dag om 13u

11. Aanwezigheden
JWI
JRK Brecht
KLJ Brecht
Jongerenkoor Akkoord
JH Den Dijk
JRK St-Lenaarts
AKABE Rafiki
Chiro St-Job
JH ‘t Jop

Aanwezig

12.
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