Jeugdraad 5 november 2014
Aanwezig:
Jonas Van Gijsel (chiro Heikant)
Daan Cuypers (chiro Heikant)
Dries Vermeulen (scouts)
Maarten Kempenaers (scouts)
Valerie Eskens (gidsen
Tim Vanhaute (KLJ Jongens)
Ilias Issaev (KLJ Jongens)
Marlies Mariën (KLJ Meisjes)
Ann Van Lommen (De Tofkes)

Katelijne Van den Bergh (De Tofkes)
Eliane Vingerhoets (Dance Feeling)
Jonathan Labiche (nieuw lid)
Tom Linden (speelplein)
Willy Beullens (Schepen van jeugd)
Eveline Vande Vyvere (jeugddienst, secretaris)
Verontschuldigd:
Arthur Issaev
Esther Verschuren, Balletschool

Vorig verslag
Het vorig verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

EHBO - 22 november
Gelieve de inschrijvingen voor volgend weekend binnen te brengen.

Evaluaties
BBQ jeugdraad
Het eten was lekker, goed gebakken en heel verzorgd. Voor herhaling vatbaar.
De omkadering liep wat mis. Het was spijtig dat de datum samen viel met de voetbalmatch van de
rode duivels. Daardoor werd de groep in twee gesplitst. Toen het groepje dan uiteindelijk begon zijn
er maar 15 mensen gaan kijken. Dat de voetbalfans na de match niet aangesloten zijn bij de andere
groep is tevens te betreuren. Het is niet leuk voor de organisatoren dat een groot deel van de groep
vroeger weg gaat. Er waren echter verschillende activiteiten die avond en er moesten keuzes
gemaakt worden.
Er zijn ideeën om de individuele bedankingsfeestjes van de verschillende raden te integreren in één
vrijwilligersfeest. Dit is nog niet beslist, maar we geven dit al mee.
De jeugdraad zou dit spijtig vinden en is zeker geen vragende partij voor 1 vrijwilligersfeest voor de
hele gemeente. Het lijkt niet eenvoudig om een formule te vinden die door iedereen gesmaakt
wordt.

Dag van de jeugdbeweging
In totaal waren er zeker 250 deelnemers.
In Berlaar-Heikant is het heel vlot verlopen. De voorbereidingen begonnen om 7u, om 7u30 waren
de eerste kinderen er. Er was een goede samenwerking met de chiro.

In het centrum zijn we ook om 7u gestart. Al voor 7u30 waren er kinderen. Daarom starten we
volgend jaar beter wat vroeger.
Andere evaluatiepuntjes:
•
•
•
•
•

Toch warme dranken (in centrum want op de hei werden wel warme drank gegeven)
Geen appels meer of toch minder
locatie was dit jaar beter (sportschuur) maar misschien toch verplaatsten naar het
chirolokaal omdat er uitsluitend kinderen van de chiro komen
In de school (heikant) zou reclame gemaakt moeten worden dat ze naar de sportschuur of
naar de chiro kunnen gaan.
Opstelling in het centrum was beter, gezelliger

logo
Volgende 3 voorstellen gaan verder. De Jeugdraad stelt voor om een stemming te doen op
Facebook.

Uitleendienst
Zijn er voorstellen voor aankopen?
•
•
•
•
•

Wisselbekers. Maar je kan je de vraag stellen of dit nog hygiënisch is.
Beamer met veel aansluitingen
Lichtset vervangen
Drankjetons
Inductiekookplaat (voor warme chocomelk bijvoorbeeld)

Vooral een nieuwe beamer kan op veel bijval rekenen. Voorgesteld wordt om volgende vergadering
in ’t magazijn te doen en alles te laten zien.

Subsidies
Eveline heeft nog enkele vragen i.v.m. de subsidieaanvragen. Na de vergadering worden de vragen
persoonlijk gesteld.

Nacht van de jeugd
De shiftenlijst wordt verdeeld en de affiches en flyers verspreid.
Voor de opbouw wordt er om 10u afgesproken om de nadars buiten klaar te zetten. De andere
opbouw begint om 13u30.

gemeenschappelijke jeugd-seniorenraad
Er was weinig volk van de jeugdraad. Dit was spijtig want de senioren waren wel massaal aanwezig.
Na de kennismaking ging het vooral over het moeilijk vinden van bestuursleden. Er is afgesproken
om twee keer per jaar een gemeenschappelijke vergadering te doen. De agendapunten zullen in elke
adviesraad vooraf bepaald worden.

Varia
Afficheborden in Duffel
De jeugddienst van de gemeente Duffel vraagt om affiches niet te overplakken.

heraanleg markt:
Wie wil de jeugd van Berlaar vertegenwoordigen tijdens de planningsvergaderingen van de heraanleg
van de markt?
Nathan, Valerie, Maarten en Dries willen wel op de hoogte gehouden worden
De eerste vergadering: 13 nov petruszaal, oc ballaar om 19.30

Fietsweg, trage weg aan de sporthal
Deze stopt plots. Deze weg krijgt aansluiting als de nieuwe school er staat.

Skatepark
Jonathan vraagt naar de plannen om het skatepark te verplaatsen.
De schepen antwoordt dat er plannen zijn om een nieuwe sporthal te bouwen aan de doelvelden.
Het is logisch dat de hele site bekeken wordt. Voorlopig wil dit nog niet zeggen dat het skatepark per
definitie mee verhuist.
De jeugdraad wil zeker betrokken worden bij de plannen en zo vanuit kinderen en jongeren een
bijdrage te bieden.

nieuwe basketbalring
De basketbalring zou slecht geplaatst zijn, nl. te dicht bij de skatetoestellen. Eveline geeft dit door
aan Peter van de sportdienst.

Data
Wanneer
10 november
Zaterdag 15 november
21 november
Zaterdag 22 november
Tot 7 december
20 december
23 december
14 januari, 19u30
23 januari
28 februari
1 maart
30 en 31 mei

Wat
Jincafé
Nacht van de jeugd
Light me up
Opleiding EHBO
Zoete zonde
(wafeltjes)
Fakkeltocht aan het
lokaal
Schaatsen met de
chiro
Jeugdraad
Parochiekwis
Scoutskwis
Come chez KLJ, eetdag
Balletrecita

Wie
Scouts
Jeugdraad
KLJ
Dienst Vrije Tijd, Eveline
KLJ

Waar
Scoutslokaal
Sportschuur
Petruszaal
Rode Kruis

Scouts

Aan de scoutslokalen
(c.verhulststraat)
Schaatsbaan heist

Chiro

Gemeentemagazijn, Hellegatstraat 1
De tofkes
Petruszaal
Scouts
Parochiezaal
KLJ
Petruszaal
Berlaarse Balletschool
Heist op den berg
(cc)

