
 

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

 AGENDA ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD                                                               

ACZ BETHANIËN, HANDELSLEI 167 

20 U – WOENSDAG 21/12/2022 OPGELET DAGJE VERVROEGD 
 

 

Verwelkoming en Terugblik  
- Verwelkoming met kennismakingsronde 

- Goedkeuring verslag jeugdraad 9/11/2022  

- Terugkoppeling adviezen en vragen:  

o Vraag bergruimte kampmateriaal, onderzoek wat er mogelijk is schuur in Halle-

hof 

o I love to Aspi – chiromeisjes SA 29/04/23 is erkend als speerpuntactie 

Mededelingen 

- Stavaza :  

o Werking JoeBox terug opgestart  

Dag  Naam groep  Uren gevraagd  

Maandag  Amarus 19 tot 21u 

Dinsdag  ½  The Vibes 20-23u 

Woensdag ½ Primal Truth 19.30 tot 22.30 

donderdag Kempfire 19.30-22u 

Vrijdag      

Zaterdag      

Zondag   ½ War Dogs 12 tot 16u 

o Heropstart Jh JoeNiz  

o Heropstart Jh Zoezel  

- Jeugd gerelateerde punten op het schepencollege :  

o KLJ Halle : vrijstelling retributie gebruik zaal Halleluja 2 x in ruil voor 

verwijderen behangpapier.  

o Monnikenheide RTH-project Gewoon Spelen, opnieuw 2 weken in kleuterschool 

Beuk en Noot  

o Gemeenschapsinfrastructuur Achterstraat : permanente camera  

o Domein De Welvaert (toekomstig mogelijk huisvesting Akabe en JNM),  

o   

- Stedenband :  

o Kort verslag werkbezoek jeugddienst Bohicon  

o 3/02/2023 : infomoment Jongeren voor Bohicon  
- Samen studeren  

- Werking jeugdraad :  

o Werkingsverslag jeugdraad goedgekeurd, werkingssaldo wordt uitbetaald. 

o Oproep agendacommissieleden 

o Jeugdraadvoorzitster aanwezig bij bezoek koning en koningin 

- Evenementen :  

o 19/12/22 overleg jeugddiensten onderzoek raamcontract Security op fuiven.  

o Evenemententool Eaglebe wordt uitgerold in 2023. 

o Verkoop sterke dranken : vooraf aanvragen, indien toestemming leeftijdscontrole  

 



 

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

▪ Chiro Waks geen toestemming Booze for Waks 

▪ Chirojongens Sint-Antonius wel toestemming jenevertent spaghettislag  

▪ KLJ Halle, fakkeltocht met winterbar op 23 december : goedgekeurd  

- Vorming brandveilig handelen in jeugdlokalen :  

o Evaluatie 

o Interesse voorjaar -> aantal en datavoorstel 15/1/23 

- Oproep medewerking :  

o Belevingsonderzoek 9-14 jaar : vraag tot medewerking  

o Nationale doe-meter 

Bespreken 

- Buitenspeeldag  19/04/2023 : 

o Werkgroep samenstellen 

o Medewerkers op dag zelf  

o Vraag locatiewijzging ifv inhuldiging Dwergenbos  

- Prijsinflatie, stijgende energiekosten : hoe ga je ermee om in de dagelijkse werking 

van je vereniging ? Impact kampvoorbereiding ? Investeringen gepland ? 

Verenigingen in problemen ?   
- Werkgroep aanpassen subsidiereglementen : Welke zaken (type activiteiten) van jullie 

werking dienen er in subsidiereglement gehonoreerd wordt ?  

 

Adviseren   

- Aanvraag bouwtoelage Chiro Waks :  

Vervangen zijdeur keuken geraamde prijs (prijsupdate gevraagd offerte van mei)   
- Z-pasreglement :  zie bijlage, 25 % tussenkomst inschrijvingsgeld 

Aan u  
- Voorstellen en suggesties rond de kind- en jeugdvriendelijkheid van de gemeente 

- Aankondigingenrondje activiteiten 

28/12/2022: infomoment leden JH Zoezel 

13/02/2023 : infomoment Jongeren voor Bohicon  

18/2/2023 : heropening JH Zoezel 

26/02/2023 : Bedankmoment vrijwilliger 

1/04/2023 : Vrijwilligersbeurs – doorgeven vacatures ! 

19/04/2023 : Buitenspeeldag  

25/04/2023 : 18.30 u Infomoment Vzw-statuut  
 

Post en Weetjes   
- Affiche Donkey Republic – deelfietsen ( 6 stations) 

 

Volgende jeugdraad :  

16/02/23  agendacommissie  

01/03/23  jeugdraad 

 


