
Verslag jeugdraad van 9 februari 2016 
 
Aanwezig: Erik (penningmeester), Wouter, Ruben, Céline (Chiro EK), Zoë, Janne, Gillis (Flurk), Tom , Jana (Scouts) 
Jens, Thibaud (Jh Den Aap), Pieter (JH Den Uyl) Shayan (speelplein) 
 
Verontschuldigd: Gabriëla (voorzitter), Mit (Jeugdconsulent), Harold ( Schepen Jeugd), Luc Tordoir (werkplaatsen), 
Dave (Jh Excuus), Shabnam (speelplein) 

 
 Goedkeuring vorig verslag jeugdraad van januari 2016 

 Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd. 
 

 Toer der verenigingen 
 
Speelplein:  

 is bezig met de Krokusvakantie 
 
Flurk:  

 Met de kinderen 3 koningen gaan zingen aan huis. Was een leuke ervaring. 
 
Den Aap:  

 Niks speciaal, bezig met de voorbereidingen van Glow in the Dark (Candyland) 
 
Chiro Erps-Kwerps: 

 Bezig geweest met de examens 
 Gaan Skiën. 

 
Den Uyl:  

 Bezig geweest met de examens. 
 
Scouts Kortenberg:  

 Winterwandeling. Had succes. 
 Kerstboomverbranding. Het weer viel wat tegen en er waren minder kerstbomen. 
 Restaurantdagen 

 
 

 Klusjes update ( op tijd door mailen! ) 
 
Klusjes worden op tijd doorgestuurd naar de werkplaatsen. 
 

 Update kalender 
 

- Nieuwe data invullen op google drive. 
(scouts kan hier nog niet op, Erik kijkt dit na en lost dit op.)  
 

- Datum volgende jeugdraad ( 1 maart) aanwezigheid vereist, zowel schepen Vannerem en Sofie Fruyt 
komen langs. 
 

 Bespreking accommodatie plan. Wat willen we vragen, waar is er verduidelijking nodig, waar zijn 
we niet mee akkoord? Hier een lijst van maken, deze wordt dan doorgestuurd. 

 
Erik maakt een google document aan waar iedereen zijn vragen kan opstellen. 
Dit document sluit op 22 februari zodat dit op tijd kan verstuurd worden. 
 

 Bespreking mail Sofie Fruyt. Lijst maken wat we willen vragen. 
 
Erik maakt een google document aan waar iedereen zijn vragen kan opstellen. 
Dit document sluit op 22 februari zodat dit op tijd kan verstuurd worden. 
 
 



 Varia:  
 

- Jaks : info@zoeklicht.be  (voor 20/02 binnen brengen voor maand april)  
 
De volgende verenigingen gaan een artikel doorsturen naar Mit:  

 Flurk  
 Scouts 
 Erps-Kwerps 

 
- Jeugdraadweekend: er is een locatie in de buurt van Gent 

 
Op het terrein van “de Pinte” het vossenhol.  
Capaciteit 22 man, 2 toiletten, 3 douches, zelfkook formule, wifi beschikbaar. 
Stan vragen als hulpkok(?)  
Vergaderingen zullen vooral gaan over Toernee General. 
Er wordt gezocht naar evenementen in de stad Gent, groepsvorming. 
Ideeën: Tapcursus, bierkar, paintball, lasershoot, vlottentocht (terrein de blaarmeerser) 
 
 

- Pullen zijn ondertussen afgehaald. Tom en Jana moeten nog een pull hebben. 
   

- Subsidieaanvraag door Chiro Flurk voor een nieuwe obstakelrun. 
Er is unaniem “ja” gestemd voor een goedkeuring voor de subsidie van €500  
 

 Rondje komende activiteiten 
 

 Flurk:  13/14-02: winterrestaurantdagen 
 

 Chiro Ek:   14/02 Creptito 
     28/02 Chiroresto 
     12/03 Daspirados 

 
 Aap:  4/3 Glow in the dark 

 
 
 

Volgende jeugdraad: 1 maart 2016 – 20u bij 
Chiro Erps-Kwerps 
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