
Verslag Jeugdraad 30/11/2015  

 

Aanwezig:  Brecht Allert, Jorden Krikilion , Michiel Krikilion, Thomas Landuyt, Joffrey Pensis, 

Annelien Vanderputten, Zoë Van Assche, Tatiana Van der Maelen, en Debby Versteldt 

Afwezig:   

Verontschuldigd: Sander Allert, Peggy Reygaerts, Christian Krikilion  

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

verslag 12/10/2015 : geen opmerkingen 

2. Toelagen jeugdverenigingen 

                >  Overlopen en ondertekenen van de verdeling van de toelagen. 

3. Kerstboomverbranding / Wintermarkt 09/01/2016 

Joffrey :  

- geen vuurspuwer dit jaar.   

- Voorstel voor kinderanimatie : “gekke kapsels” door kinderkapper (Joffrey). 

- sabam in orde gebracht door Joffrey 

- Joffrey vraagt of Debby billijke vergoeding kan in orde brengen. 

- brief buurtbewoners : debby opstellen en printen, Joffrey verdelen 

- Dirk Willem informeren over materiaal en werkmannen (Joffrey !!! ) 

- flyer/affiche aanpassen.  Verdeling via post (21/12) en school (14/12) (Debby) 

- sociale media aanmaak evenement 

Chiro : ophalen van kerstbomen : woensdag 6 en donderdag 7 januari. 

 

Vergadering met aviesraden en verenigingen op 07/12 om 20u.  Reeds 

gekende deelnemers  : chiro, jeugdvoetbal, Makrallen, gezinsbond, Martine 

Frisch, mogelijk ook kaatsers en Camargo en De Hekenketel. 

4. Battle jeugdverenigingen 

Jeugddienst Herne peilde naar interesse jeugdverenigingen Bever en 

Galmaarden om een battle te laten doorgaan in het voorjaar van 2016.  Een 

soort spel zonder grenzen.   

Voorwaarden chiro : 15+ en niet weekend 19-20/2 (leiding) en 9-10/4 (croque). 

5. Varia 

5.1 Chiro vraagt bus en buschauffeur op zondag 17 januari 2016. 

Bus om 12u15, vertrek om 12u30 richting schaatsbaan Liedekerke, 

terug rond ongeveer 17u00. 



5.2 Chiro vraagt duidelijkheid rond afspraken ruimte voor opbergen 

materiaal. 

Bestaand LK blijft ongewijzigd. 

Bestaande opslagbox (speelplaats/kaatsplein) blijft ongewijzigd. 

1 container extra vanaf 01/09/2016 

faciliteiten school en ‘Ter Wijsbeek’ blijven behouden. 

5.3 Chiro vraagt of het mogelijk is om einduur en afbouw van fuiven aan te 

passen.  Nu gaan veel fuifgangers nadien nog naar Geraardsbergen.  

Debby zal fuifreglement Geraardsbergen opvragen en dit bezorgen.  

Jeugdraad zal desnoods advies uitschrijven voor college. 

 

Volgende vergadering :  

 
Vergadering kerstboomverbranding : maandag 7 december 20u    


