
Gemeentelijke Jeugdraad Berlare 

Dienst vrije tijd 
AV jeugdraad: 18/10/2018  
  

  
 

Samenvatting AV Jeugdraad 

1. Rondje Oewist - intro: Inwoners Donkgemeenten …  

2. Jeugdbeleid  

Evaluatie Debattle: a.d.h.v. ‘leuke en saaie’ sokken – zeer positief over de algemene 

uitwerking van het debat + enkele slimme tips voor volgende editie. Vooral werkpunten 

rond de inhoud van politici. O.a. polyvalente jeugdruimte.  

Werkgroep rond de polyvalente jeugdruimte is opgestart – idee om voor januari plan uit 

te werken voor nieuwe bestuursploeg. werkgroep: Simon – Silke – Rune – Joke – Ruben -  

Brenten – Alexander en Kris. Input is altijd welkom!  

3. Skwat-en TIENERdag  

- Zondag 10 maart  

- Mini-enquête: resultaten worden binnen werkgroep verwerkt  

 

4. Evenementen  

 

 Etentje jeugdraad – 20 uur – 15 euro/pp – thema: Amerika!  

 Etentje DVDJ – volgorde voor organisatie de komende jaren: 

o 2020 – CMB  2022 – CJB    2024 – CMO    2026 – KSA  

 

5. Status adviezen 

 

1. Boom aan de Scheve Villa – bijna gesnoeid …  

2. Rugzakken EHBO voor alle jeugdverenigingen (voor op kamp) – 

advies wordt voorgelezen. De jeugdraad gaat akkoord met het 

advies. Een rugzak voor op kamp lijkt hen de beste optie.   

3. Boerenkrijgpark: groepsleider van de CJO heeft vorige week een 

update gekregen.  

4. Afvalsorteerprobleem: samenzitten met nieuwe bestuur + Verko  

 

6. Sensibilisering zwerfvuil  

 

Infogem 15 november – 15 januari: artikel + foto bij CJB.  

Quotes: ‘Ons jeugdheem is geen vuilnispark’    ‘Hier drop je enkel je kinderen … (geen afval!)   

 

7. Belangrijkste varia 

 Jeugdradenbijeenkomst – 7 november (zie Facebookevenement)  

1 - Habbekrats – diversiteit / steek (diversi-)tijd in je vereniging 

2 - Acties waarmee je jouw stempel kan drukken ...  

 Drugpunt – nieuwe medewerker: Fien Engels. Contactgegevens: Tel. 09 340 86 36 GSM: 

0485 91 00 11 - fien.engels@drugpunt.be – idee om met haar samen te werken voor de 

vorming rond het organiseren van fuiven/evenementen/…  

 Printen op de gemeente is (opnieuw) mogelijk: voorlopige afspraak om max. 3 keer langs 

te komen per jaar.  

 Volgende AV jeugdraad: donderdag 22 november – locatie: CMO! Kloosterlandstraat 6 

 Belangrijke evenementen: De Nuit (3/11) – SintMaartenontbijten (11/11)  

mailto:fien.engels@drugpunt.be

