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Verslag Jeugdraad 07/09/2012 
 

Aanwezig: 

- Schepen Rik Lips 

- Mathieu Cuvelier 

- Jens Rau 

- Nick Lips  

- Ine Decorte 

- Anthony Declercq 

- Charlotte Estiévenart 

- Shana Poley  
 
Verontschuldigd:  

- Benoit Donche 
 

1. Toneel Padvinders 
 
Op 10 november 2012 organiseert de cultuurdienst een toneelstuk ‘Padvinders’ . Alle 
kinderen vanaf 8 jaar kunnen er genieten van een spannend avontuur. Wie in scouts 
of chiro-uniform aanwezig is, krijgt een gratis drankje aangeboden  

 
 

2. Dag van de jeugdbeweging 

 
19 oktober 2012 organiseert de jeugddienst opnieuw een ontbijt voor alle kinderen 
en jongeren die lid zijn van een jeugdbeweging. 
Van 07u tot 8u30 zijn ze welkom op het Hendrik Geeraertplein. Bij slecht weer wordt 
nagevraagd of de stadshalle gebruikt kan worden. 
De reuzespelen van de jeugddienst worden ook uitgestald en Jan zorgt voor muziek. 
Fairtrade koffie en fruitsap worden aangeboden. 
Er wordt nagevraagd aan het jeugdhuis of iedereen die in uniform van de 
jeugdbeweging aanwezig is een gratis drankje krijgt. 
 
Na school wordt er op de markt een cocktailparty georganiseerd voor alle kinderen 
en jongeren. Zo kunnen ze kennismaken met de jeugdbewegingen die zullen zorgen 
voor informatie omtrent hun organisatie. 
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3. uitdelen subsidies 
 
De aanvraag voor subsidies 2012 moet opnieuw ingediend worden in de jeugddienst 
voor 30 november 2012. 
 
Er wordt een aanvraag ingediend bij het college van Burgemeester en Schepenen om 
de subsidies voor jeugdverenigingen met 2.000 euro te verhogen zodat de leiding 
een beroep kan doen op het stadsbestuur om hun kampen te betalen. Het is immers 
niet logisch dat leiding < 25 jaar moet betalen om mee op kamp te gaan.  
 
4. Projectsubsidie scouts  
 

- Wordt verplaatst naar een volgende vergadering, want er werd meer uitleg 
gevraagd door de aanwezigen 

 
5. Varia 
 

- Femke Ghewy is tweede contactpersoon jeugdraad voor chiro meisjes 

- Op 28/09/12 wordt Gilles Velghe in de bloemetjes gezet door de jeugdraad 
(mondjes dicht dit is een verrassing voor hem) 

- Charlotte Estiévenart heeft ontslag genomen als penningmeester van de 
jeugdraad. Haar taken worden overgenomen door Mathieu Cuvelier 

 
 
 

 
Voor verslag 
 
 
Shana Poley 
Jeugdconsulent 
 


