Algemene vergadering

18 juni 2015

Aanwezig:
Chiro Heikant: Daan Duypers, Jonas Van Gijsel
Scouts en Gidsen Vlaanderen: Jeroen Van Vlerken, Nils Coussée, Dries Vermeulen
KLJ jongens en meisjes: Ilias Issaev en Nathan Rijnders
De Tofkes: Katelijne Van den Bergh
Dance Feeling: Rita Blommaers
Speelplein Kriebels: Tom Linden
Berlaarse Balletschool: Ester Verschueren
Dropfest: Sabbe Sablon, Seppe Bes, Jurgen Jespers
Jonathan Labiche
Willy Beullens (Schepen van jeugd)
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris)
Verontschuldigd:
Dance Feeling: Eliane Vingerhoets
De Tofkes: Ann Van Lommen

0. Vorig verslag
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

1. Heraanleg Pastorijstraat en Markt
Tijdens de gemeenschappelijke adviesraad werd bijgevoegd advies opgemaakt. Ook het
kindercollege zal tijdens de Roefeldag hier advies over geven.

2. Vrijwilligersfeest
Alle leden van deze adviesraad, alsook de leidingsploeg van de jeugdverenigingen kunnen zich
inschrijven voor dit feest. Je krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
Chiro en KLJ zijn zelf op weekend.

3. Subsidies
Iedereen krijgt zijn aanvraagformulieren voor de subsidies. Die moeten voor 1/10 ingediend worden.
Heb je vragen bij het invullen, Eveline beantwoordt ze! Ze is echter wel met verlof van 15 augustus
tot en met 6 september.

4. Vorming fuiven op 17/10 bij ww-kes
Gaat over fuiven van a tot z en een tapcursus. Nodig al jouw leiding zeker mee uit!
Inschrijven tot 10/10.

5. Uitleendienst
Wat missen jullie nog in het uitleengamma? Extra oordopjes, goede koffers voor de noodverlichting
en de tenten.
Het principe van de fuifkoffer zou kunnen wijzigen en kan dan volgende zaken bevatten: de
decibelmeter, de walkies,… Nu worden die zaken bijna altijd samen met de fuifkoffer gehuurd.

6. Nacht van de jeugd
De shiftenlijst wordt besproken.
De vraag wordt gesteld om de security toch door mensen van de jeugdraad te laten doen zoals
andere jaren.

7. Varia

Dropzone vraagt naar de mogelijkheden om terug een jeugdhuis te starten. Als er een locatie is,
willen zij het project wel trekken. Een vaste locatie is echter niet realistisch.
Elke vrijwilliger bij de gemeente Berlaar wordt gevraagd een vrijwilligersovereenkomst te
ondertekenen. Zo is het duidelijk wat je van de gemeente mag verwachten (verzekering) en wat de
gemeente van haar vrijwilligers verwacht.
Volgend jaar is het de 20e Roefeldag. Het zou mooi zijn om daar een extra grote editie van te maken.
Wie wil mee in het werkgroepje zitten om dit te realiseren? Jonas en Nathan

Rondgang
•

•
•
•
•

•

Scouts: er werd een nieuw bord geplaatst op de parking van de scouts. Zij vragen deze te
verplaatsten.
Speelplein: zoekt nog moni’s voor week 7 en 8
Dancefeeling heeft een danskamp in de laatste week van juli
Buurtfeest-formulieren kan je vinden op de site
Vragen aan de Verkeerscommissie:
o Het rondpunt is niet veilig voor fietsers. Nu kan je te recht doorrijden van station
naar dorp of van dorp naar Lier.
o Spiegel zou handig zijn aan de Molenlei, richting stationsstraat
o Aan de scouts staat een bord ‘spelende kinderen’ dat oud en vervaagd is. Kan dit
vervangen worden? Ook de chiro zou zo’n bord wel zien staan aan hun lokaal.
Eveline speelt deze vragen door aan de bevoegde ambtenaar.
De Tofkes zoeken nog een kamplocatie voor 2016 en begeleiding die wil meegaan.

Data
Wanneer
8 augustus
15 augustus

Wat
Amerikaans feestje
BBQ

Wie
Dropzone
chiro

17 tot 23 augustus
21 en 22 augustus

Ronde van de Hei
Hete mosselfuif en BBQ

Chiro
KLJ

14/9

Intergemeentelijke
Gemeente ihkv
adviesraad (uitnodiging
Burgemeestersvolgt)
convenant
Jeugdraad
Ten laatste inschrijven voor vorming fuiven
Vorming fuiven
Gemeente

29/9
10/10
17/10

Waar
ww-kes
jongenschiro, Heistsebaan,
Berlaar-Heikant
Heikant
terreinen van FC De Weerdt,
aan de Liersesteenweg in
Berlaar
Berlaar heikant, school
KLJ-lokalen, Fertlarelei
ww-kes

