
Verslag Vergadering Jeugdraad 23/10/2018  

Aanwezig: Brecht Allert, Kaat Craps, Michiel Krikilion, Jorden Krikilion, Thomas Landuyt, 

Joffrey Pensis, Zoë Van Assche, Christian Krikilion en Debby Versteldt 

Verontschuldigd : Camiel Berteloot, Peggy Reygaerts, Annelien Vanderputten, Tatiana Van 

der Maelen 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

verslag 21/02/2018 : geen opmerkingen 

2. Nieuwe leden en ontslagen  

- Kaat Craps vervoegt de jeugdraad.  Welkom Kaat !  

- Na de kerstboomverbranding zullen Jorden, Thomas en Joffrey hun ontslag 

indienen. 

- Vanaf 01/01/2019 is Michiel gemeenteraadslid.  Hij mag dus wel aanwezig zijn maar 

moet de zaal verlaten wanneer een stemming moet gebeuren. 

3. Evaluatie paaseierenraap 02/04/2018 

- trage opkomst maar uiteindelijk mooie editie 

- Voor 2019 : Joffrey checkt met Annelien of ze een workshop voordien wenst te 

organiseren. 

4. Evaluatie dorpsfeesten (jeugdraad ism sportraad) 

- 231 kinderen op de attractie. 

- kost van de attractie : 350 euro voor jeugd- en 350 euro voor sportraad 

- opbrengst : jeugd- en sportraad elk 231 euro opbrengst ( deelname was 2 euro) 

- Voor 2019 : oplossing zoeken voor electriciteit ( meer kabels / overzijde Plaats ?)  

5. Spaarrekening jeugdraad 

Zal van Fintro naar ING worden overgezet in 2019 (momenteel Joffrey, Peggy en 

Tatiana een volmacht.  Joffrey zal moeten vervangen worden door iemand anders). 

6. Kerstboomverbranding 12/01/2019 

- 10 jaar ! 

- gebruik weide Dirk Willem = OK 

- ophalen kerstbomen = chiro 

- intergemeentelijk podium vragen = Debby 

- Sabam en billijke vergoeding = Debby 

- aanmaken mail naar verenigingen = Thomas 

- aanmaken facebook evenement = Thomas 

- Check muziekband = Joffrey 

- Check lampen = Joffrey ( en Debby check budget) 

- Navraag handtekeningensessie Maureen = Joffrey 

- opmerkingen 2018 :  

  ° vuurkorven checken op veiligheid (afstand rond de vuurkorven) 

  ° “verlichting” (spot of kaarsen) aan overgang van kaatsplein naar weide    

              (opstapje) 

7. Najaar 2019  

- ism sportraad : lasershoot te Bever 



8. Opleiding fuifcoach 

- 16/03/2019 : Onderdeel theorie te Gooik 

- 16/11/2019 : onderdeel theorie te Bever 

- april 2019 : opleiding brandbestrijding (PIVO) 

- 23/03/2019 : onderdeel EHBO (2 sessies) 

- najaar 2019 : onderdeel EHBO (2 sessies) 

 

Opmerking : chiro Bever was met 6 personen ingeschreven voor brandbestrijding op 

13/10/2018.  De laatste week (8/10 – 11/10 en vrijdag 12/10 om 23u30) werden 

annulaties verstuurd.  Een deelname kost de gemeente 90 euro p.p. maar dankzij 

subsidies 30 euro p.p.  Er zal 90 euro van de verdeling budget jeugd in mindering 

worden gebracht wegens laattijdig  

 

onderdeel brandbestrijding zal in 2019 worden geIntegreerd in onderdeel theorie  

( enkel het theoretisch gedeelte uiteraard).  De praktische oefeningen blijven 

doorgaan in het PIVO waar we hopen dat echt geïnteresseerden zich op inschrijven 

en ook degelijk aanwezig zijn.  Deelname is gratis voor jeugdverenigingen maar de 

gemeente betaalt wel degelijk aan PIVO een deelname. 

9. Activiteiten jeugdregio 

- voorstellen vanuit jeugdraad Bever: karten, escape room, jumpsky 

10. Springkasteel 

- jeugdraad stuurt advies naar college in verband met aankoop nieuw springkasteel.  

Het huidige is al heel oud en vertoont steeds meer defecten. 

11. Varia 

- Chiro graag aanwezig op jeugdraad (in 2018 noch aanwezig op jeugdraad, noch 

aanwezig op paaseierenraap) 

- Chiro : indien schaatsactiviteit : vraag naar college voor bus + chauffeur (mag via 

Debby) 

 

Volgende vergadering : donderdag 29/11/2018 om 19u  

(etentje Jobim) 

 


