
Verslag Installatievergadering jeugdraad 29/04/2013  

Aanwezig:   Sander Allert , Jorden Krikilion, Michiel Krikilion, Thomas Landuyt,  Joffrey Pensis, Peggy 

Reygaerts,  Zoë Van Assche, Annelien Vanderputten, Christian Krikilion en Debby  Versteldt 

Afwezig:   

Verontschuldigd:  Melanie Denaeyer 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

2. Bestuur : 

- Voorzitter : Joffrey Pensis 

- Ondervoorzitter : Thomas Landuyt 

- Volmacht rekening : Joffrey Pensis & Peggy Reygaerts 

3. Statuten Jeugdraad 

De huidige statuten dienen aangepast te worden.  Het huidige document wordt verspreid 

naar alle leden zodat we de volgende vergadering de statuten kunnen goedkeuren. 

4. Advies Intergemeentelijk fuif- en feestreglement 

Artikel 15 : “De organisator wordt verplicht om op de flyer/publiciteit het sluitingsuur bekend 

te maken.”  

Voorstel om “om op de flyer/publiciteit” te schrappen.   De tekst zou dan als volgt worden 

aangepast : “De organisator wordt verplicht het sluitingsuur bekend te maken.”    

Dit kan echter ook bekend gemaakt worden aan de ingang en/of de kassa of andere 

communicatiekanalen. 

5. Fuifgids 

Het huidige document wordt verspreid naar alle leden zodat ook zij kunnen 

aanvullen/correcties aanbrengen/opmerkingen maken. 

6. Fuifkoffer 

De fuifkoffer dient dringend worden aangevuld en/of vernieuwd.  Ook de EHBO-set heeft zijn 

beste tijd gehad en dient aangevuld te worden. 

7. Opleidingen 

De jeugdregio organiseert volgende opleidingen.   Mogelijk geïnteresseerde kandidaten 

mogen reeds aangesproken worden.  Eveneens binnen de jeugdverenigingen kijken of er 

mogelijke kandidaten zijn. 

- Opleiding EHBO : zaterdag 23 november 2013 te Bever.  Van 10u tot 14u. 

- Opleiding Brandbestrijding : zaterdag 12 of 26 oktober 2013.  Volledige dag. Pivo Asse. 

- Opleiding Fuifcoach : zaterdag 1 maart 2014 te Lennik.  Volledige dag.   

Inschrijven via de jeugddienst. 

8. Dorpsfeesten 

Klimmuur kost 700 euro.  Debby vraagt na aan Logo Zenneland in hoeverre de klimmuur kan 

worden ondergebracht voor het project “Zot van gezond” (gezonder eten en meer bewegen). 



Als alternatief voor de klimmuur eventueel een mechanische stier.  Sander vraagt na. 

Gezien de weinige opkomst voor de theatervoorstellingen op zaterdagnamiddag wordt 

beslist dit jaar geen voorstelling te boeken.  Joffrey boekt een ballonplooier/vuurspuwer/… 

voor zondagnamiddag/avond met als startuur het einde van het optreden van Camargo. 

9. MEGALAND (Jeugdregio ism preventiedienst) 

Zondag 26/5/2013 te Galmaarden, Baljuwhuis. 

Van 14u tot 17u. 

Gratis activiteit ( gratis ingang, drank en frietjes ). 

Inschrijven voor 20/5 bij de jeugddienst. 

Indien voldoende inschrijvingen, zal de bus van de school worden ingelegd. 

Jorden maakt binnen zijn groep publiciteit voor dit evenement. 

10. ASPI-café 

Vrijdagavond 28 juni gaat in de cafetaria van de sporthal een café-activiteit door van de 

Chiro.  Zowel de cafetaria als de tent van de chiro buiten op de parking mag worden gebruikt, 

in geen geval de sporthal.  Er dient duidelijk vermeld te worden dat de sportvloer niet mag 

betreden worden.  Zoë dient een aanvraagformulier in bij de jeugddienst, 6 weken voor het 

evenement.  Eveneens doet zij de aanvraag bij Joffrey voor het ontlenen van de 

geluidsinstallatie.  Verder vraagt zij Dirk Willem een paar nadars te voorzien om het terrein af 

te bakenen. 

11. Varia 

De chiro wenst ook dit jaar een fuif te organiseren met de dorpsfeesten.  In het kader van het 

fuif-en feestreglement dienen zij een aparte aanvraag in bij de jeugddienst. 

Zij zullen echter aanwezig zijn op het overleg met de preventiedienst, politie en brandweer 

einde juni, samen met het feestcomité. 

 

Volgende vergadering : 03/06/2013 20u.    


