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Nieuwe leden 

o Thibaut & Hannes 

o Goedgekeurd 

o 7 leden en 1 vervanger in RvB 

Adviezen 

o  Vuilbak  glasbak 

 Charrie? 

 Werd nog niet ontvangen 

o Openbare verlichting 

 Goedgekeurd op laatste gemeenteraad 

 Tot 4u30 ipv 5u 

 In het weekend niet meer doven 

 Vanaf 1 januari 

 Op natuurgebieden zal ze nooit meer branden 

o Geen andere voorstellen voor advies 

Subsidieverdeling 

o Kantekleer: €7422,60 

o Scheldedal: €7410,42 

o Krak: €4866,98 

o Nog eens nadenken over idee van pot voor algemene jeugd.  

Evaluatie dag van de jeugdbeweging 

o In orde! 

o Veel volk op ontbijt 

o Duidelijk communiceren voor voortoog en podium 

Evaluatie vorming 

o Niet praktisch, maar dit mocht jammergenoeg niet meer 

o Heel interessant 

o Voor de jonge erg interessant hoe ze moeten handelen op weekend 

o Voorstellen volgend jaar? 

 EHBO 

 Mag wel praktisch zijn!  

Nieuws college 

o OC Outrijve  

 Maart/april van start gaan 



 Niet af in 2018 

o Multisportkooi/ omnisportveld 

 Nieuwe naam nodig 

 In stamkotstraat 

 Stuk verharden 

 Klaar tegen 1 juli 2018 

 Geen openbare verlichting 

 Probleem in winter? 

o Aarde voor berg in de Chiro! Massie vraagt dit aan 

o Herdenking WOI bv wandeling langs belangrijke plaatsen, gastspreker,… 

 Willen de verenigingen hier iets in doen? 

 Plan tegen 1 maart  

o Sport -en cultuurraad willen verzoeklijst maken voor volgende beleidsploeg (memorandum) 

 Doen wij dit ook? 

 Wat willen we bereiken binnen 5 of 10 jaar? 

 Rond zomerperiode 2018 bezorgen aan lijsten met de vraag of zij dit willen 

ondertekenen om uit te voeren 

o Debat organiseren 

 Breder trekken dan enkel jeugd 

 Kan ook samen met andere adviesraden 

 Goede moderator is belangrijk! = kostelijk 

Dienst jeugd 

o Infrastructuur chiro 

 Jongens krijgen bedrag voor vernieuwing sanitair 

 Meisjes vernieuwde branddetectie  

 Krak kan nog iets indienen 

o Nie mee oes 

 Toernée mineral, enkele leden van verenigingen doen mee 

 Stimuleren dat alcohol niet nodig is 

 Filmpje werd opgenomen 

 Vraag kwam vanuit de scholen 

 Krak vragende partij systeem leeftijd op feestjes (zoals in zwevegem met ID) 

Activiteitenkalender 

o 18 februari: pasta-middag aspie meisjes 

o 31 maart: chiroics & kinderfuif 

o 16 december: slimste krak 

o 19 december: winter black out 



o 31 december: chiroics 

o 21 januari: fluoflitsfuif 

o Februari: samenwerking krak en conservatorium, toneelstuk 

Datum volgende jeugdraad: 

o 17 februari om 16u 

Weekend: 

o Verenigingen sturen activiteitenkalender door tegen zaterdag! 

o Dan kiezen wij een datum 


