
Verslag Jeugdraad 16/02/2015  

 

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

Joffrey Pensis, Annelien Vanderputten, Peggy Reygaerts, Zoë Van Assche, Tatiana Van der 

Maelen, en Debby Versteldt 

Afwezig:   

Verontschuldigd:  Christian Krikilion  

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

verslag 01/12/2014 : geen opmerkingen 

2. Evaluatie wintermarkt 10/01/2015 

Er stond een heel negatief artikel op editiepajot.  Godelieve heeft echter geen 

vragen gesteld aan Joffrey dus het artikel was gebaseerd op veronderstellingen 

en indrukken. 

We bespreken in het najaar hoe we de organisatie eventueel concreter/beter 

kunnen aanpakken. 

De vuurspuwer had een dubbele boeking en is daardoor niet komen opdagen.  

Joffrey mocht hem evenwel mailen, indien wij hem volgend jaar boeken zouden 

wij een korting krijgen.   

3. Paaseierenraap 06/04/2015 

3.1 Opmaken en verdelen flyer : Debby.  De flyer zal in de school worden 

meegegeven en de kinderen gedomicilieerd maar niet schoolgaand in Bever 

zullen worden aangeschreven. 

3.2 Paashaas : Brecht ( back up : Michiel ) 

Peggy bekijkt of we eventueel ‘de kip’ van de school mogen lenen, echter dan 

wel concreet afspreken hoe we in de klas geraken vermits Peggy geen sleutel 

meer heeft. 

3.3 Aankoop van de paaseieren.  Vorig jaar heeft de gemeente voor de 

goedkoopste oplossing gekozen.  Peggy haalde aan dat ze wenst dat we dit 

jaar opnieuw bij de lokale handelaars aankopen.  Jeugdraad dient offertes aan 

te vragen bij lokale handelaars.  Nadien zal gemeente bestelbon opmaken en 

doorsturen.  Jeugdraad bestelt en laat factuur naar gemeente sturen. 

3.4 Paaseizakjes.  Wanneer de eieren ter plaatse zijn, bekijken we concreet 

hoe we kunnen samenkomen om de zakjes te maken.  Op een avond kunnen 

we dit met zijn allen op een halfuurtje in orde krijgen.  Vorig jaar werd dit door 

Debby gedaan, maar vele handen maken licht werk. 

3.5 Debby zorgt voor afbakenlint.  Zodanig dat we opnieuw de 

allerkleinsten van de ‘grotere’ kunnen scheiden. 

 



4. Samenwerking sportraad  

4.1 kinderhappening : gezien op 01/04/15 de buitenspeeldag zal 

plaatsvinden en dit voor hetzelfde doelpubliek is, gaan we geen “dubbel” 

evenement organiseren.  We herbekijken dit volgend jaar. 

4.2 dorpsfeesten 22/8 : vanuit de sportraad was vermeld dat “buikschuiven” 

op plastiek en zeep wel een leuk idee leek.  Is heel vroeger ook reeds 

georganiseerd.  De jeugdraad is ook heel positief over dit idee.  Op vraag van 

de sportraad om zelf een voorstel in te dienen, kan gemeld worden dat “graffiti” 

een leuke activiteit lijkt voor tijdens de dorpsfeesten.  

4.3 massatoernooi 13/9: ook dit jaar zal een massatoernooi plaatsvinden.  

In de hoop dat de opbrengst nu groot genoeg is en het ‘AED’-toestel kan 

worden aangekocht. 

4.4 Dropping : aangezien de kinderhappening dit jaar niet doorgaat, en we 

dan beter een activiteit voor de tieners organiseren, werd gedacht aan een 

dropping.  Annemie (sportraad) werkt dit verder uit.  Vermoedelijk oktober 2015. 

5. Buitenspeeldag 01/04/2015 (organisatie : jeugddienst) 

De jeugddienst van Bever en Herne organiseren samen op woensdag 1 april de 

nationale buitenspeeldag.  Het evenement zal doorgaan in Sint-Pieters-Kapelle, 

Manhovestraat, speeltuin Wippewei en omgeving. (van 13u30 tot 17u00). 

De vraag vanuit Herne : kan de leiding van chiro Bever mee begeleiden ?  Dit 

zal besproken worden binnen de leiding en het antwoord zal nadien 

gecommuniceerd worden aan de jeugddienst. 

6. Samenwerking Archeduc 

De oorspronkelijke vraag komt van Archeduc.  Ze wensen in elke gemeente 

meer samen te werken met de adviesraden.  Jeugdraad Bever wil gerust hier 

over nadenken maar vraagt of Archeduc voorstellen stuurt. 

7. Varia 

7.1 Brecht wenst zich nog in te schrijven voor de opleiding fuifcoach.  

Debby checkt de beschikbaarheid maar vreest dat er reeds met wachtlijsten 

wordt gewerkt. 

7.2 Sander polste naar de toelage van de kaderopleidingen.  Dit is reeds 

door reglement in 2005 bepaald: 

De toelage voor de kadervorming wordt vastgesteld op de kostprijs van cursus met een 

maximum betoelaging van € 38 per cursus en een maximum betoelaging van € 62 per jaar en 

per cursist voor zover het globale bedrag het maximum van 10% van de subsidies van de 

Vlaamse Gemeenschap niet overschrijdt. 

Een mogelijke tweede of volgende cursus van dezelfde aanvrager wordt betoelaagd binnen de 

perken van het krediet nadat ingegaan werd op alle eerste aanvragen. 

 

 

Volgende vergadering :  

later te bepalen    


