
Verslag Vergadering Jeugdraad 16/11/2020  

Aanwezig: Kaat Craps, Peggy Reygaerts, Kristof Cattie en Dorinda Letouche 

Verontschuldigd : Corentin Dehantschutter, Lynn Janquart, Jason Lenoir, Tatiana Van der 

Maelen, Nathan Godaert, Melissa Vanderputten 

Gast : Danny Moonens (Vrienden van de Molen) 

Naar aanleiding van de Coronacrisis gaat deze vergadering door via Google Meet 

1. Sinterklaas  

Initieel was er het idee om iets uit te werken omtrent Sinterklaas in samenwerking 

met de Vrienden van de Molen. Danny meldt dat uiteindelijk de Vrienden van de 

Molen beslist hebben om zelf een alternatief aan te bieden voor het jaarlijkse 

sinterklaasfeest dat omwille van de Coronacrisis niet op de traditionele wijze kan 

doorgaan.  

Danny Moonens verlaat de vergadering 

2. Geboorte Lóaz Pensis 

Naar aanleiding van de geboorte van een zoontje bij ex-Jeugdraadvoorzitter Joffrey 

Pensis en ex-Jeugdraadslid Annelien Vanderputten, zal Peggy een kaartje sturen 

vanuit de Jeugdraad met welgemeende felicitaties. Proficiat aan de jonge ouders en 

welkom kleine Lóaz! 

3. Subsidies 

Schepen Kristof contacteerde reeds Chiro Bever en dansgroep Camargo om de 

nodige documenten in te dienen betreffende de subsidies die in december (volgens 

het nog lopende subsidiereglement) zullen worden toegekend. Vanaf 2021 zullen de 

subsidies volgens het nieuwe subsidiereglement sport- en jeugdverenigingen worden 

uitgekeerd. 

4. Alternatief voor Crazy Kerst 

Door de huidige Coronacrisis wil de Jeugdraad dit jaar een alternatief aanbieden. 

Er wordt geopteerd om een DIY-pakketje aan te bieden aan de 6 tot 12 jarigen uit 

onze gemeente, met hierin: 

Het nodige materiaal om een kerstdecoratie in vilt te maken 

Een kleurplaat  

Een ganzenbord in het thema ‘Kerst’ 

 Kaat neemt contact op met Het Vilthuis uit Kokejane en maakt het ganzenbord. 

 Wie kijkt voor de kleurplaten? Deze kunnen op het gemeentehuis worden gekopieerd.  

In de week van 23/11 zal Kaat een Facebookpost lanceren met de aankondiging van 

deze activiteit, inschrijven is verplicht. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal 

dan een pakket samengesteld worden, rekening houdend met ons budget. 

Wil iedereen de Facebookpost delen aub? 



Het rondbrengen van de gereserveerde pakketten zal door de leden van de 

Jeugdraad gebeuren op zaterdag 19 december. 

5. Rekening Jeugdraad 

Melissa zou worden toegevoegd aan de volmachthouders voor de rekening van de 

Jeugdraad. Dorinda neemt met haar contact op om de nodige gegevens te bekomen. 

6. Speelplein 

Schepen Kristof en Dorinda volgen op woensdag 18/11 via Teams een 

bedrijfsvoorstelling van de firma Europlay die ecologische speeltuigen wil voorstellen. 

Deze zullen aan de jeugdraad worden voorgelegd voor advies. Meer info hieromtrent 

tijdens de volgende vergadering. 

7. Varia 

Melissa liet weten dat er enkele Chiro-leden interesse hebben om toe te treden tot de 

Jeugdraad. De namen van deze personen zullen aan Kaat worden doorgegeven 

opdat ze hen kan uitnodigen voor een volgende vergadering. 

 

Volgende vergadering :  

vrijdag 11 december om 19u30 via Google Meet 

We zien jullie allen graag nog eens terug ! 

 


