
 

Gelieve te verontschuldigen indien u niet aanwezig kan zijn en of er een vervanger deelneemt. 

 AGENDA ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD                                                               

BETHANIËNHUIS, LOKAAL 1.1, EERSTE VERDIEP 

20 U - DONDERDAG 12/5/2022 
 

 

Verwelkoming en Terugblik  
- Verwelkoming met kennismakingsronde   

- Goedkeuring verslag jeugdraad 31/3/2022 

- Terugkoppeling adviezen : speerpuntactie, forfaitaire toelage ok  

- Lage opkomst : gelieve te verontschuldigen 
 

Mededelingen  

- Materiaal jeugdraad : micro scouts Halle ? 
- Agendacommissie 8/8/22 

- Samen studeren  

- Jongeren voor Bohicon met 10 

- GEZOCHT HOOFDMONI 

- Jeugdlokalen : Chiro’s -CVV  

- tijdelijk Koetshuis niet meer te huur  
- kampvervoer  
- speelruimte : Dwergenbos, Smissplein , pastorij SA,  
- Brandveiligheid : toelichting Zone Rand : vorming oktober/november : wanneer  

in deze periode op een zaterdagvoormiddag ?  

- Oekraïense kinderen en jongeren 

- Vaste mobiele camera vermoedelijk vanaf 1 juli in gebruik site Achterstraat ikv sluikstort 

en vandalisme. 

 

Bespreken en Adviseren   

- Evaluatie : vorming GO, Buitenspeeldag, Bartraining ELZ/HVK, info-avond 

zelfmoord OVERKOP 

- Euro Zoersel 2 tot 6 augustus 2023 : Jongeren gezocht voor roadtrip door Europa :  

o 1.Europa, democratie en burgerparticipatie:,  

o 2.Klimaat en lokale duurzame economie  

o 3. (jongeren)cultuur en cultureel erfgoed 

o 4.welzijn en inclusie 

- Ontwerp huishoudelijk reglement Dorpszaal Halle  
- Advies speerpuntacties :  

o Nacht van de Long Man : Scouts Zoersel  

 

Aan u  
 Voorstellen en suggesties rond de jeugdvriendelijkheid van de gemeente 

  Aankondigingenrondje activiteiten 

18/5/2022  Febelfin en provinciegouverneur : Geldezels 

21/5/2022 Vrijwilligersmoment  

3/06/2022 braderij Sint-Antonius (Jongeren voor Bohicon, speelplein ) 

26/06/2022 CarWash jongeren voor Bohicon  

23/07/2022 Filmdag jongeren voor Bohicon  

06/08/2022 Skatecontest ism Scuffed Skate 
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07/08/2022 Schijt je rijk en Kubb-tornooi Jongeren voor Bohicon  

 
 

Post en Weetjes   
- Flyer OverKop 

- Kinderopvang FERM  

- Flyers speelpleinwerking en zomerkampen  

- Flyer jongeren voor Bohicon  

- Sport : vraag doorgeven locaties AED-toestellen naar sport@zoersel.be 

- Bieb : bevraging Kennismakers  invullen voor 27 mei : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6WiCvSjehkiezsQfROsbYiYcVo

mJJx1AhSjQdzD8N8hUOVFDTlBVUFMyNFE3RFZGWVlCNFRBUEtPSSQlQCN0PW

cu 

 

Volgende jeugdraad :  

08/08/22  agendacommissie  

Sept/okt  jeugdraad 

Okt/nov    vorming brandveiligheid 

Okt/nov OBNM  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6WiCvSjehkiezsQfROsbYiYcVomJJx1AhSjQdzD8N8hUOVFDTlBVUFMyNFE3RFZGWVlCNFRBUEtPSSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6WiCvSjehkiezsQfROsbYiYcVomJJx1AhSjQdzD8N8hUOVFDTlBVUFMyNFE3RFZGWVlCNFRBUEtPSSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6WiCvSjehkiezsQfROsbYiYcVomJJx1AhSjQdzD8N8hUOVFDTlBVUFMyNFE3RFZGWVlCNFRBUEtPSSQlQCN0PWcu

