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-  

 
1. Vorming EHBO 

 
De geplande vorming op 28 maart 2015 kon wegens omstandigheden niet doorgaan. 
Er wordt gekeken voor een nieuwe datum eind juni of begin juli. 
 

2. Speelterreinen in Nieuwpoort  
 
Op zaterdag 23 mei 2015 spreekt de jeugdraad af om enkele speelterreinen in 
Nieuwpoort te bezoeken en de aanwezige kinderen/ouders/grootouders even te 
bevragen. Met de hulp van een enquête, een tasje koffie/fruitsapje en een koekje 
worden de speelterreinen in Nieuwpoort stad en bad geëvalueerd. 
Daarnaast zullen ook de chiro en scouts enkele speelterreinen grondig onder de loep 
nemen en de kinderen bevragen. 
 
Shana stelt ook een brief op naar de scholen waarin gevraagd wordt om een ontwerp 
te maken van hun droomspeelplein. Elke klas uit het lager onderwijs kan deelnemen. 
De winnaar ontvangt een cinematicket voor de hele klas. De goedkeuring wordt 
gevraagd in het college van burgemeester en schepenen. 
 
 

3. Dag van de jeugdbeweging 23 oktober 2015 
 

 
De jeugdverenigingen gaan akkoord om samen met het jeugdhuis de nacht van de 
jeugd in te richten. Er wordt een raming van de kosten opgemaakt door het 

 

 

 



jeugdhuis. Daarna beslissen de jeugdverenigingen of ze doorgaan met de 
organisatie. 
Voorstel :  
18u – 20u: kinderfuif 
21u - ? : fuif  
 

4. Logo ontwerp jeugdraad 
 
Er wordt voorgesteld om een wedstrijd uit te schrijven voor het ontwerpen van een 
logo voor de jeugdraad. Dit zou bekend gemaakt worden via NUS – facebook - … 
Kenzo maakt een wedstrijdreglement op. 
De winnaar ontvangt een geldprijs van 150 EUR.  
Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen. 
 

5. Varia 
 

Shana vraagt aan de gemeenteraad om het charter goe gespeeld goed te keuren. 
 
VOLGENDE JEUGDRAAD:  vrijdag 29 mei 2015 op locatie (later te bepalen) 
 
Voor verslag 
 
 
Shana Poley 
Jeugdconsulent 
 

 

 

 
 

 

 


