
Verslag Vergadering Jeugdraad 13/02/2019  

Aanwezig: Brecht Allert, Kaat Craps, Joffrey Pensis, Peggy Reygaerts, Zoë Van Assche, 

Annelien Vanderputten, Tatiana Van der Maelen, Kristof Cattie en Debby Versteldt 

Verontschuldigd :  

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

verslag 23/10/2018 : geen opmerkingen 

2. Nieuwe leden en ontslagen  

- Nieuwe schepen voor Jeugd : Kristof Cattie.  Welkom Kristof !  

- Kennisname ontslag Michiel Krikilion, Jorden Krikilion, Thomas Landuyt, Camiel  

  Berteloot (zal vervangen worden door Flore Van Schoors). 

  Bedankt voor jullie jarenlange inzet en fijne samenwerking !!! 

3. Voorzitter Joffrey Pensis 

Joffrey dienst zijn ontslag in als voorzitter.  Momenteel stelt niemand zich kandidaat.  

Er lijkt wel enige interesse bij Kaat.  Iedereen krijgt uitvoerig de tijd na te denken over 

het voorzitterschap.  Dit wordt volgende keer terug opgenomen. 

Dikke dikke merci aan onze fantastisch goeie voorzitter !!! 

4. Evaluatie wintermarkt  

- Muziekband had goed repertoire.  Veel ambiance 

- Bezoekers vroegen achter vuurkorven om zich op te warmen 

- Voorstel behouden wintermarkt (zonder kerstboomverbranding gezien de milieu-

effecten).  Eventueel met extra spektakel en activiteit voor de jeugd. 

- Een soort “save-the-tree” actie ?  Dat mensen zich bewust worden om hun boom te 

planten en te hergebruiken. 

5. Paaseierenraap 22/04/2019 

- Flyer aanpassen (Kaat) 

- Flyer verdelen naar school en inwoners < 8 jaar niet in Bever schoolgaand (Debby) 

- Bestelling Spar Express kleine paaseieren (Joffrey, ⱱ) 

- Bestelling Matan grote bruine (52) en witte (52) paaseieren (Peggy) 

- Zakjes maken (Debby of samenkomst) 

- Meenemen paashaaspak (Debby) 

- Het konijn (Michiel – Dank je wel gemeenteraadslid ! ) 

- Afbakenlint (Joffrey-Debby) 

- Speelplein onderhoud (Debby contacteert Dirk) 

- Pers (Debby) 

- Facebook evenement (Debby)  

- Inschuifbord gemeentehuis (Debby) 

- Verzekering (Debby) 

 

Dit jaar wil Annelien een workshop organiseren zodat de kindjes vooraf een mandje 

kunnen maken/knutselen.  Annelien bekijkt welk materiaal nodig is. 

 

Start workshop : 9.30u – 10.15u 

Start paaseierenraap : 10.15 à 10.30 u 

  



6. Buitenspeeldag 24/04/2019 

Jeugddienst Bever organiseert i.s.m. gemeente Herne en Galmaarden opnieuw de 

nationale buitenspeeldag op woensdag 24/04/2019 te Herne. 

Begeleiders vanuit Bever : Peggy Reygaerts, Kaat Craps  

Chiro Bever hoort rond wie kan. 

7. Dorpsfeesten augustus 2019 

- Samen met sportraad iets huren ( kost 50-50%) 

- Voorstel : trampoline met rekkers ? 

Iedereen mag voorstellen indienen die met de sportraad kunnen besproken worden. 

8. Ideeën / activiteiten  

Zullen er nog andere activiteiten georganiseerd worden voor de jeugd dit jaar ? 

Voorstellen welkom. 

9. Springkasteel 

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

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

Schepen Kristof Cattie bespreekt dit op het eerstvolgende college. 

10. Rekening jeugdraad 

De rekening staat bij Fintro geblokkeerd.  Momenteel onder Joffrey, Peggy en 

Tatiana.  Peggy hoort bij Fintro hoe deze kan gedeblokkeerd worden.  Volgende keer 

bekijken we ( eventueel wanneer nieuwe voorzitter gekend is), wie de titularissen 

worden. 

11. Varia 

- Jeugdradenoverleg (intergemeentelijk) op dinsdag 26/2 in Ternat.  

Geïnteresseerden contacteren Debby voor inschrijving. 

- Zomeractiviteiten : Debby lanceert, jeugdraadleden mogen info delen en promoten. 

- Schatten van vlieg : zal opnieuw doorgaan in juli en augustus 2019.  Wanneer 

promo gelanceerd wordt, graag delen door jeugdraadleden. 

- Gemeentelijke uitleendienst ( niet voor particulieren) : Debby heeft een paar nieuwe 

spelen kunnen aankopen en zal het document aanvullen en nadien doorsturen.  

Verenigingen, de school, … kunnen dan ook deze nieuwe aankopen uitlenen. 

- Zwerfvuilactie : Zoë vroeg of we geen zwerfvuilactie op poten kunnen zetten (via 

jeugdraad of chiro-zondagnamiddag-activiteit).  Aangezien nu de actuele 

problematiek van jongeren en klimaatacties “hot topic” is, kan dit een perfecte 

aansluitende activiteit zijn om te organiseren. 

 

Volgende vergadering : tbd 

 


