
Verslag Vergadering jeugdraad 03/06/2013  

Aanwezig:   Jorden Krikilion , Michiel Krikilion, Thomas Landuyt,  Joffrey Pensis, Zoë Van Assche,  Annelien 

Vanderputten,  Christian Krikilion en Debby  Versteldt 

Afwezig:   

Verontschuldigd: Sander Allert , Melanie Denaeyer,  Peggy Reygaerts 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

2. Statuten Jeugdraad 

Zie bijlage. 

3. Dorpsfeesten :  zaterdag 24 en zondag 25 augustus 

Klimmuur : Debby zal opnieuw de klimmuur reserveren (op zaterdag van 17u tot 21u).   

Met contactpersoon wel bekijken hoe de praktische kant te regelen voor opstelling  

( cfr wielerwedstrijd en afgesloten parcours)  

Ballonplooier/vuurspuwer : Joffrey bevestigd zijn komst op zondag van 17u tot 19.30u 

Stier : Sander checkt prijzen mechanische stier en stuurt deze door naar jeugdraadleden zodat we 

alsdusdanig nog kunnen beslissen of we de stier reserveren of niet. 

Senioren : Chiro doet reeds dubbele shift dus geen hulp in café Senior. 

Sport : Eventuele samenwerking tussen jeugdraad en sportraad : alleen op zondag (niet op zaterdag 

gezien fuif en barshift).  Voorstel :  levende kicker/tafelvoetbal.  Joffrey zal dit met de sportraad 

bespreken. 

Chirofuif vrijdagavond : 2 werkmannen aan Dirk vragen om te waken over het goede verloop.  

Voorstel : Gino en Fabrice, aangezien zij dit reeds hebben gedaan in het verleden.  Thomas Landuyt 

brengt de fuifaanvraag binnen. 

Donderdag 4 juli om 18u30 zal het politieoverleg doorgaan in het gemeentehuis van Bever, 

Raadzaal, Eerste verdieping.  ( Thomas en Melanie. Indien belet een vervanger aanstellen) 

4. Voorstellen naam voorlopige zaal te Akrenbos 

black box, chalet de bois d’Acren, den domino, de Patria, Akropolis, het Bevertje,  

’t tracteurke, bij de gebuur, de famille, ter Wijsbeek, de kassei  

5. Intergemeentelijke activiteiten 2013: 

� Grabbeldag (6 tot 16 jaar): woensdag 10 juli - Kessel-Lo - 10u tot 16u 

� Paintball (12 tot 18 jaar): dinsdag 23 juli - Braine-le-Comte – namiddag 

� Avonturentocht (12 tot 18 jaar): donderdag 8 augustus - Coo - hele dag 

� T-day (10 tot 16 jaar): woensdag 28 augustus - Brasschaat - 10u tot 17u 

� Infoavond veilig internetten: 26 september - De Cam Gooik - 20u - inschrijven via Arche'duc. 

� Opleiding brandbestrijding: 12 oktober – PIVO Asse – Volledige dag 

� Opleiding brandbestrijding: 26 oktober – PIVO Asse – Volledige dag 

� Infoavond drugstories: 20 november - Bavocentrum Herfelingen - 20u - inschrijven via 

Arche'duc. 



� Opleiding EHBO: zaterdag 23 november – GBS Ak’Cent Bever – 10-14u 

� Opleiding Fuifcoach: zaterdag 1 maart 2014 – Volledige dag – Lennik 

Meer info op de gemeentewebsite : www.bever-bievene.be > Jeugd > Activiteiten Jeugd. 

Bij chiroleden de activiteiten bekend maken. 

6. Vrijdag 18/10 : dag van de jeugdbeweging 2013 

ter info. 

 

 

 

Volgende vergadering :  later te bepalen   

 


