JEUGDRAAD OKTOBER (07/10/2013)
Aanwezig:
-

Mireille Helderweirdt
Tom Vermassen
Veerle Vercleyen
Sophie Devers
Eveline Martens
Jaira Welvaert
Jonas Verschraegen
Sander Decavel
Jasper Begyn
Maxim Defrance
Sarah De Clercq
Margot Van Melkebeke
Free Vekeman
Ilka Walleyn
Manon Paepens
Jasmien Van De Vijver
Stijn De Winter
Frode Lefevre
Michael Coussement
Brecht Claeys
Jelle De Sutter
Wouter Waeytens
Jeroen Begyn
Lobke Van Damme
Jeroen Martens

Jeugdconsulente
Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
DB
DB
DB
Scouts Windeke
KSA
KSA
Meisjeschiro Balegem
Meisjeschiro Balegem
Scouts Oosterzele
Scouts Oosterzele
Chiro Windeke
Chiro Windeke
Plectrum
Plectrum
Plectrum
Jongenschiro Balegem
Jongenschiro Balegem
Pallieter
Pallieter
Pallieter/DB
NVA

Verontschuldigd:
-

Tim De Clercq
Pieter Pien
Carol Tijtgat
Eline De Laender

DB
DB
Penningmeester
CD&V

Afwezig:
-

Hanna Courtyn

Schepen van jeugd

Goedkeuring vorig verslag
-

Goedgekeurd!

Datarondje
-

Pallieter
o 2 november: No arms fest
o 23 november: caféspelen avond met ladder competitie
o 7 december: winterrock
o 31 december: Oudejaarsavond in Den Ambacht!!! ☺

-

Jongenschiro Balegem
o 19 oktober: Duvelnacht
o 16 november: Kalender verkoop

-

Plectrum
o 1 november: Halloween night
o 25 december: Tijdloze

-

Chiro Windeke
o 11 april: High Voltage
o 26 oktober: Wafelverkoop (koekenwafels)

-

Scouts Windeke
o 22 november: filmnacht

Evaluatie JO weekend
-

Goed, leuk.
Te veel dode momenten tussen de spelletjes in, de spelen mochten iets
langer duren.
Het zaterdag voormiddag spel was iets minder, er waren te weinig leden
actief.
De activiteit ’s avonds voor de fuif mag weg, eventueel het spel na het
avondeten ook.
Het spel in de namiddag verliep tegen het einde wat chaotisch.
Het thema draaide niet zo goed uit, volgend jaar werken we het beter uit.
De jongste generatie kende “Allo Allo” ook niet echt, dit was wat jammer.
De locatie: sommigen vonden het leuk dat het dicht was, anderen vonden dit
minder leuk.

Info avond trage wegen
-

Het ging over Landskouter, Gijzenzele en Moortsele.
Het was wel jammer dat de andere gemeenten niet aan bod kwamen. Er
waren mensen van jeugdbewegingen aanwezig (Balegem, Windeke) en die
hadden niet veel aan de info.

Bart Cannaerts 21 februari in GC De Kluize
-

Er zijn nog een 50 tal tickets over.
Je kan tickets bestellen via de site van GC De Kluize.

Fuiven organiseren in Den Ambacht
Iedereen die vorig jaar een fuif georganiseerd heeft in Den Ambacht stuurt door
naar Veerle en Tom of zij een detailfactuur gekregen hebben, ja of neen? Of zij
eventuele problemen ondervonden hebben?
-

Veerle en Tom zullen hierna samen zitten met David om dit te bespreken.
We stellen een stappenplan op ‘Hoe organiseer je een fuif in Den Ambacht’.

Fotowedstrijd papegaai JO
-

Jongenschiro Balegem zijn de winnaars, HOERA!
Zij krijgen elk een gratis consumatie op OhJo fuif – Nacht van de
Jeugdbewegingen.

Wedstrijd duurzaam op kamp
-

Meisjeschiro Balegem en Chiro Windeke hebben gewonnen, PROFICIAT!
Burgemeester Johan Van Durme komt hen de prijzen overhandigen.
o Bon van €30 en €20 voor te besteden in AS Adventure.

Uitleendienst
-

-

Goed DJ materiaal is te duur om aan te kopen voor de uitleendienst.
Wij stellen voor om een fuifkoffer te maken voor alle jeugdverenigingen
o Fluovestjes
o Walkie talkies
o Sneeuwschoppen om bekers goed te kunnen opscheppen
o Stempels / blacklights
o Inkombandjes
o Oordopjes
o ...
PS: er liggen rode en groene bandjes bij Mireille die je gratis kan komen
afhalen voor je fuif.

Lokalenmap
-

-

Wie heeft dit niet meer?
o Jongenschiro Balegem
o Scouts Windeke
Hanna Courtyn ging hier vandaag meer uitleg over geven, maar ze is
afwezig. We zullen haar vragen of ze jullie hierover aanspreekt.

Bevraging van de lokalen
-

Mireille overloopt deze vragen, want er zijn een aantal zaken onduidelijk.

Varia
-

Groepsleidingsavond: maandag 28 oktober in de sporthal.
Scouts Windeke bedankt Hanna Courtyn om het mogelijke te doen om het
gras in de Hemelstraat af te rijden voor hun evenement.

VOLGENDE JEUGDRAAD 4 NOVEMBER
OM 20U IN DE SPORTHAL.

