
 

 

Jeugdraad 3 februari 2019 
 

 

Aanwezig:  Nick, Lise, Marine, Rani, Laura, Charlotte, Sylvia, Robin, Janne, Pauline, 

Jason, Louise, Isaac en Ben 

Verontschuldigd: Sylvia, Pauline, Pieter 

Afwezig: / 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd! 

 

2. Stand van zaken werkgroepen 

- Ontbijtfilm: evaluatie  

Drankbonnetjes voorzien aan de kassa, nu was er geen wisselgeld aan de toog. 

Klaarzetten mocht een half uur later, is afhankelijk van het aantal feestjes dat er 

aangevraagd.  

 

Volgend jaar online tickets verkopen, ging nu niet omdat er 2 prijscategorieën waren 

en mensen dan kunnen valsspelen. Volgend jaar een prijs nemen, dan kan er online 

verkocht worden. 

 

Geen eten in de zaal! Er moet iemand aan de deur staan om dat nog is duidelijk te 

zeggen tegen iedereen. Nu waren er mensen koeken aan het eten in de zaal, wat de 

opkuis groter maakt. 

 

Papieren omhoog hangen waar we duidelijk zeggen dat mensen niet moeten 

verspillen, er wordt veel van het buffet genomen dat achteraf weggegooid wordt.  

 

Smeerboter voorzien. 

 

We hadden uiteindelijk 81 tickets op voorhand verkocht, en nog een 20-tal verkocht 

de ochtend zelf. Er zijn er 20 niet komen opdagen.  

 



 

Promo kon iets beter. Volgend jaar een paar 

affiches afdrukken laten drukken en de 

infoportieken laten bedrukken om de promo uit te 

breiden.  

 

In het algemeen was het veel rustiger dan afgelopen jaren. Afwachten wat de 

namiddag brengt. In de namiddag korte pauze om te plassen en papiertjes van de 

snoepjes weg te gooien.  

 

Zaaltje verjaardag opruimen: Lise, Nick, Marine 

Frigo’s leegmaken: Janne, Charlotte 

Koffiekanen uitspoelen: Louise en Robin 

Tafels goed zetten cafetaria: Sean en Isaac en Jason 

Plooitafels serre terug in keuken:  

Afwas: Laura en Rani 

Theaterzaal opruimen: allemaal samen na de film 

Techniek afsluiten en kassa in veiligheid brengen: Ben 

 

Lise pakt wereldwinkelspullen terug mee. 

 

- Meifeesten 

o Terugkoppeling vraag aan Doendervolk 

Vrijdagavond werken ze al samen met Vief, dus wordt er niet op de jeugdraad 

gerekend. Als we willen kunnen we zaterdagavond wel iets doen, maar is zeker geen 

verplichting.  

 

De kans dat er op zaterdag tot laat mag gefeest worden is klein omdat het in open 

lucht is. We gaan er van uit dat Doendervolk er meer aan heeft dat de jeugdraad de 

zondag komt helpen dan zaterdagavond een fuif te organiseren. We houden het op 

zondag! 

 

- Extra project 

Win-je-eigen-fuif concept 

 

 



 

- Dagje Vorming 

o Datum prikken 

Dagje vorming combineren met bedanking 

vrijwilligers, overdag de vormingen doen en ’s 

avonds een BBQ organiseren voor iedereen. 

 

o Oproep voorkeuren voor workshops 

Rani haalt aan dat er veel vraag is vanuit de jeugdverenigingen naar EHBO-cursus. 

Ook tapcursus is vraag naar, de nieuwe leiding kan de opleiding gebruiken. 

Er is een scoutsmama die gratis een EHBO-cursus wilt geven. 

 

Ben stelt voor om in de voormiddag 2 workshops aan te bieden, EHBO en iets 

anders. In de namiddag/avond kunnen we dan voor iedereen samen een tapcursus 

organiseren. 

 

De werkgroep doet een paar voorstellen voor workshops, de scouts en chiro leggen 

ze voor aan hun leidingsploegen. 

 

Ideetjes: 

- EHBO  

- Brand blussen met kleine blusmiddelen 

- Tapcursus  

- Fuifcoach (formaat) 

- … 

 

3. Nieuws van het DB  

- Advies gebruik jeugdlokalen: antwoord van college 

- JR-weekend: datum prikken 

o Vanavond prikken we! Isaac maakt poll 

 

 

4. Nieuws van de schepen 

- Verwelkoming Pieter Muyldermans: uitgesteld 

5. Nieuws van de jeugddienst 

- Update aanstelling jeugdraad 



 

- Heropstart jeugdhuiswerking 

Claudia – opkuis  

Niet pushen opstart 

 

- Folder vakantiewerking 2019 

 

- Update aankoop fuifkoffers 

Nick stuurt link door voor walkie-talkies 

 

- Evaluatie eindejaarsvervoer 

70 man 

 

- Film-marathon idee van Katrien 

Hangt veel af van wat/welke films/series er gekozen worden. Vraagt ook stevig 

engagement van de jeugdraad aangezien zo’n activiteit ook heel lang duurt. Een 

marathon van Game of Thrones of Harry Potter duurt veel te lang. Qua doelpubliek 

zou er eerder gericht moeten worden op tieners, niet op kleine kinderen. Mikken op  

12+’ers.  

 

Het concept is heel leuk, maar er wordt aan getwijfeld of dit wel iets voor de 

jeugdraad is. Aangezien we ook al een ontbijtfilm organiseren is het misschien iets te 

veel van het goede. 

 

 

6. Varia  

-  Zwerfvuilactie: 23 maart 201 

-  Chiro quiz: 23 februari ’19 

- Chiro fuif: 9 maart  

 

- Isaac stelt voor om meer energie te steken in de facebookpagina. Win&likes 

doen, info van de gemeente delen, reclame maken voor evenementjes. Ben 

maakt iedereen  

 
- Voorstel jeugdfonds: aankoop drankjetons voor jeugdractiviteiten 

 


