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1. Viking Kubb 

 
Zaterdag 12 september wordt het eerste viking KUBB tornooi georganiseerd. De 
Kubb’s worden besteld bij KUBB Vlaanderen. Er wordt een grote KUBB gemaakt door 
de technische dienst die dienst doet als trofee. Het tornooi start met een initiatie die 
wordt gegeven door Nick Lips en Niels Plysier. Jan zorgt dat de geluidsinstallatie 
wordt geïnstalleerd. Zowel de scouts als de chiro zorgen voor leiding die helpt 
(scheidsrechter en aan de bar).  
De drank voor de bar wordt aan inkoopprijs aangekocht van het jeugdhuis. Dario en 
Kenzo zorgen dat de bar gevuld en geteld is. Het jeugdhuis zal dan factureren aan 
de deelnemende jeugdverenigingen.  
Dario zorgt voor een prijslijst (1,5 EUR per consumptie) en drinkbekers. 
Om 18u30 ten laatste wordt de bar gesloten.  
Het winnende team ontvangt een KUBBspel en de trofee.  
Op zaterdag 12  september wordt iedereen die helpt om 12u30 verwacht in het 
jeugdhuis. 
De jeugddienst zorgt dat de velden worden uitgezet en gemarkeerd. 
 

2. Dag van de jeugdbeweging 23 oktober 2015 
 

Er wordt geen nacht van de jeugd georganiseerd, want stad Veurne organiseert 
reeds een grote fuif. Er wordt wel een kinderfuif georganiseerd van 19u – 22u. de 
inkom bedraagt 2 EUR. Wie in uniform komt, ontvangt een gratis consumptie. De 
inkom en de winst worden verdeeld onder de deelnemende jeugdverenigingen 
(hiervoor wordt toestemming gevraagd aan het college). Kenzo zorgt voor de 
sponsoring van chips. Er worden ook kindercocktails verkocht. Jan zorgt voor een 
affiche.  

 

 

 



 
3. Speelplein kinderboerderij 

 
De jeugdraad heeft de voorstellen bekeken voor het speelterrein op de 
kinderboerderij. Er wordt voorgesteld om te werken met natuurlijke materialen of te 
werken rond een thema dat aansluit bij de kinderboerderij.  
6 oktober 2015 wordt er voor (groot)ouders en kinderen om 17u30 een 
infovergadering rond speelterreinen georganiseerd in de raadzaal. 
 

4. Varia 
 
De vorming EHBO werd uitgesteld in april, waardoor er wordt gekeken voor een 
nieuwe datum.  
Er wordt geopteerd voor zaterdagmorgen 14 november 2015. Shana vraagt na bij 
het Rode Kruis of dit past voor hen. 
 
VOLGENDE JEUGDRAAD:  later te bepalen 
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