
Verslag Jeugdraad 29/09/2014  

 

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

Pensis, Annelien Vanderputten, Peggy Reygaerts, Tatiana Van der Maelen, Christian 

Krikilion en Debby  Versteldt 

Afwezig:   

Verontschuldigd:  Zoë Van Assche 

 

1. Uitdelen van de gratis verkregen rugzakhoezen van de provincie Vlaams-

Brabant. 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

verslag 03/02/2014 : geen opmerkingen 

3. Evaluatie samenwerking sportraad  

3.1 kinderhappening 31/5 

             datum was niet ideaal, activiteit viel in een verlengd weekend. 

3.2 dorpsfeesten 24/8 

             slingerbal was wel leuk, naar het einde van de dag was de bal defect. 

3.3 massatoernooi 12/9 

             leuke activiteit, groot succes, de microfoon van de muziekinstallatie 

             van de jeugdraad is ‘vermist’.  De jeugdraad koopt een nieuwe 

             microfoon en stuurt de factuur op naar de chiro. 

4. Nieuw lid 

aankondiging nieuw lid : Brecht Allert 

5. Activiteiten  

5.1 Wintermarkt zaterdag 10/01/2015 

              ° ophalen van kerstbomen door chiro : woensdag 7/1 en donderdag 8/1 

              ° stapelen van kerstbomen door werkmannen gemeente : vrijdag 9/1 

              ° aanvragen toelating verbranden kerstbomen in het kader van socio-  

                culturele activiteit : Debby 

              ° aanvragen toelating gebruik van megafoon tijdens ophaling tot 22u : 

Debby 

              ° aanvragen podium Pajottenland+ : Debby 

              ° ballonplooier/vuurspuwer ‘Max’ : Joffrey 

              ° vergadering adviesraden en verenigingen : maandag 27/10 - 20u 

5.2 Paaseierenraap  

             Paasmaandag 6 april 2015 

6. ’t Communiteit ( Kom op Tegen Kanker ) 

’t Communiteit organiseert op zaterdag 28/03/2015 een dag ‘voor jong en oud’ 

in het voordeel van “Kom op tegen kanker” .  Er wordt medewerking gevraagd 

aan de jeugdraad.



 

7. Varia 

7.1 Data opleidingen georganiseerd door de jeugdregio. 

             Inschrijven via Debby : 

             ° Opleiding fuifcoach EHBO : vrijdagavond 27/2/15 - Lennik – 19-22 u 

             ° Opleiding fuifcoach theorie : zaterdag 28/2/15 - Galmaarden 

             ° Opleiding fuifcoach EHBO : vrijdagavond 06/3/15 - Lennik – 19-22 u 

             ° Opleiding brandbestrijding : zaterdag 21/03/15 - PIVO Asse 

 

7.2 Etentje jeugdraad 

Joffrey stelt een doodle op om na te gaan wanneer we met z’n allen eens 

kunnen gaan eten. 

 

 

 

 

Volgende vergadering :  

maandag 27 oktober om 20u  

(met adviesraden en verenigingen)    


