Verslag Jeugdraad 8 augustus 2017: Toernee general
Aanwezig: Wouter (Voorzitter), Erik (Penningmeester), Tom (Chiro Erps-Kwerps), Jens,
Janne, Thibaud, Gill (Chiro Everberg), Thibaud (JH Den Aap), Tom (Scouts Kortenberg),
Shayan, Shabnam (JH Den Uyl/speelplein Alles Kids), Pieter (onafhankelijk), Mit
(Jeugdconsulent)
Verontschuldigd: Céline (Chiro EK), Dave, Bram (JH ’t Excuus), Svenja (JH Den Uyl),
Shayan (speelplein Alles Kids), Jana (JH Den Aap), Jana (scouts)


Goedkeuring vorig verslag
o OK



Jeugdraad in functie van voorbereidingen Toernee General
o Vrijdagavond


We kiezen voor ‘Café general’ aan de scoutslokalen. Binnen dit
concept zullen er voor de leden drie opdrachten te doen zijn (bv.
winkelkarrace, rodeostier…). Leden dienen deze opdrachten af te
werken alvorens ze een bandje krijgen voor de fuif op zaterdag. Nadien
kan er via de jeugdhuizen nog iets gedronken worden aan de centrale
toog.




Winkelkarren te vinden bij scouts
Gill: opzoeken prijzen rodeostier

o Kidsnamiddag




Tom stelt de plannen voor: Clash of towns waarbij we niet focussen op
het strijden tussen Chiro versus scouts, maar wel het strijden voor de
eigen deelgemeente. Via opdrachten kunnen de kinderen water winnen.
Dit water kunnen ze bij een centrale stand in een buis laten gieten. De
deelgemeente wiens buis als eerste overstroomt, is gewonnen.
Elke vereniging (Chiro EK, Chiro Flurk, Scouts en speelplein) krijgen
een eigen terrein toegewezen. Het is de bedoeling dat je binnen je eigen
vereniging 3 opdrachten/spellen uitwerkt die de kinderen bij jou
kunnen spelen.
Daarnaast voorzien we twee springkastelen: een kleintje voor het
smurfendorp (-6 jaar) en een hindernissenparcours
Kinderen lopen vrij rond (het is een open aanbod) terwijl ouders op het
terras iets kunnen drinken.
Einde is voorzien om 17 u.




Evenementenaanvraag binnendoen!
Wouter: parkeerverbod aanvragen voor delen C en D parking Colomba






o Fuif










Affiche: er werd vanavond een ontwerp gekozen. Shayan maakt de
affiche af. Nadien bestelt Erik de nodige posters, flyers en stickers.
Tom VDH: brouwer + nakijken materiaal Provincie ok
Rode Kruis: aanvraag werd ingediend – wordt besproken op hun
vergadering in september – zal in orde komen
Feestbussen: nog op te volgen!
Zoeklicht: promoboekje afwerken tegen 20/08!
Wouter: materiaal aanvragen via de correcte link (niet in
evenementendossier zelf!)
Wouter: aanvraag Schepencollege maken voor:
 Gebruik logo gemeente in titel ‘kidsnamiddag’
 Grotere ruimte in Zoeklicht voor voorstellen nieuw concept

Aanvraag projectsubsidies JH Den Uyl voor rommelmarkt + Owl City
o JH Den Uyl doet een aanvraag voor 500 euro projectsubsidies voor hun
rommelmarkt en Owl City. Ze leggen hun begroting voor.
o Jeugdraad stemt over de aanvraag en gaat akkoord met 500 euro
projectsubsidie voor JH Den Uyl
o Erik bezorgt een begroting (financieel verslag) + evaluatieverslag van het
evenement zelf aan Mit

Volgende jeugdraad: dinsdag 12 september om 20 u.

